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1. Utvärderingen: uppdraget och hur vi lade upp den 

Inledning 
Utvecklingsprogrammet ARNE (ARbetsorganisation och NEgativ stress) startades den första 
januari 2001 som en följd av att Arbetsmiljöverket tilldelats förhöjda anslag bl a med uppdrag att 
utveckla tillsynen inom området arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö. Programmet skulle 
bestå av fyra delar; personalförstärkning, utbildning, metodutveckling samt forskning/information. 
ARNE pågick till och med den sista december 2003. Under sommaren 2003 uppdrog verket åt oss, 
forskare vid Arbetslivsinstitutet, att genomföra en utvärdering av programmets metodutvecklingsdel. 
Föreliggande rapport utgör det samlade resultatet av vår utvärderingsinsats. 

Uppdraget och hur det formulerades 
Uppdraget att utvärdera metodutvecklingsinsatsen inom ARNE formulerades på följande vis: 
 

Utvärderingen av metodutvecklingsdelen görs i olika steg och utifrån tre olika perspektiv. I ett yttre perspektiv 
granskas de framtagna metodernas bärkraft när inspektören tillämpar metoden i en konkret inspektion. I det 
interna perspektivet ligger fokus på metodutveckling sett som ett ’innovationssystem’ i organisationen. I ett tredje 
perspektiv, som skär över de båda andra, studeras metodernas användbarhet. (Projektplan 2003-06-11, sida 
2). 

 
I den ursprungliga projektplanen angavs målsättningen att vi i en första, formativt (dvs främst för att 
stöda vidare utveckling) betonad, delinsats skulle utvärdera en av de metoder som utvecklats inom 
ramen för programmet, den s k KASP-metoden. Så gjordes också under hösten 2003, rapport 
levererades till juni 2004 (bilaga 1). Sedermera bestämdes att en liknande delinsats skulle göras visavi 
den likaledes inom ARNE framtagna KOPS-metoden (numera "Psykosocial tillsyn av småföretag"). 
Detta genomfördes under våren 2004. Rapport levererades till november 2004 (bilaga 2). Eftersom 
vare sig KASP eller KOPS var färdigutvecklade och i användning när de utvärderades kunde vi dock 
inte genomföra det yttre utvärderingsperspektivet av metodernas användbarhet. Ett de tre avsedda 
huvudperspektiven i utvärderingsuppdraget föll därigenom bort.  
       
Under 2005 har vi (enligt uppdrag AV/VUS 2003/25338) arbetat med det sista steget vilket består i 
en samlad utvärdering av metodutvecklingsarbetet inom ARNE. Föreliggande rapport utgör 
resultatet av detta senare. I denna huvuddel av vårt utvärderingsarbete har fokus framförallt legat på 
det som i målsättningen ovan benämns det ”interna perspektivet”. Vi har alltså främst gett oss i kast 
med frågorna om hur själva programmet har fungerat, hur det har bidragit till att utveckla såväl 
verksamheten på det berörda sakområdet, som det sätt på vilket verket internt arbetar med att just 
utveckla verksamhet och metoder.  

Utvärderingens uppläggning och metod 
De första två, utvärderingarna av KASP- och KOPS-metoderna, har haft starka formativa inslag, då 
utvärderingarna startade medan metoderna fortfarande inte var färdiga. Syftet var att kunna ge 
direkta impulser till den fortsatta utvecklingen men i detta ingick även en rad synpunkter på de 
föreslagna metodernas användbarhet. Empirin i dessa utvärderingar bestod av dokumentstudier, 
deltagande observation samt intervjuer med inspektörer och berörda ute på företagen.1 Innevarande 
rapport är både summativ och formativ till sin karaktär. Den är summativ i betydelsen att 
utvärderingen visserligen har pågått under programprocessen men den redovisas efter det att 
programmet har avslutats. Här finns således ingen process att påverka. Här handlar det om att 
värdera programprocessen, dess förutsättningar, olika delar och inslag, samt dess resultat. Men AVs 
uppdrag ger också utvärderingen ett formativt syfte. Verket vill inte bara få kunskap om MUs 
                                                 
1 För närmare redogörelse för utvärderingsmetoderna här, se dessa bilagor. 
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resultat. För sitt framtida utvecklingsarbete vill man även lära av processen i ARNEs 
metodutveckling (vilket bl a visar sig i frågorna i vårt utvärderingsuppdrag). 

Allmänna överväganden  
En utvärdering av en programsatsning som ARNE måste sättas i sitt sammanhang. Detta innebär att 
vi måste skapa oss en god bild av den organisation som genomför satsningen, historien bakom 
satsningen, både vad gäller extern påverkan/direktiv och intern diskussion och överväganden, samt 
tidigare traditioner. Vidare måste vi ta hänsyn till påverkan och interaktion med övriga delar i 
programsatsningen (rekrytering, kompetensutveckling etc.). Ett sådant ”brett” fokus är oundvikligt 
om vi ska kunna värdera metodutveckling som ”innovationsprocess” i verket, händelseförloppet har 
skett inom ramen för en mycket komplex verklighet och vi måste ha en någorlunda god bild av 
denna för att kunna utvärdera det specifika projektförloppet. Det upplägg som diskuterades fram 
tillsammans med program- och projektansvariga samt personal från VUS, med delutvärderingar av 
konkreta metodprojekt kombinerat med utvärdering av hur hela satsningen fungerat internt, anser vi 
har varit effektivt eftersom vi fått goda möjligheter att på nära håll se själva metodutvecklingsarbetet 
samtidigt som vi kunna lyfta upp det en nivå och studera hur detta initierades, understöddes etc på 
programnivå och mer generellt i verket från ledning och på olika distrikt. 

Vilka data har vi använt och hur har de inhämtats? 
Det datamaterial som bildar underlag för utvärderingen är sammantaget omfattande. Det bygger i 
huvudsak på dokument, halvstrukturerade intervjuer, en intervju i fokusgrupp och deltagande 
observationer. Därtill sökte vi få fram siffror på hur stor del av tillsynen som under åren före och 
efter ARNE, kan hänföras till OST/ASP-området. Sådana uppgifter hade bidragit att beskriva det 
utgångsläge i tillsynen som MU-projektet (och övriga ARNE) skulle utveckla. Det är dock svårt att 
få fram sådana statistiska mått via AVs redovisningsstatistik i SARA-systemet. Totalt kan vårt 
material delas upp i tre sammanhang: 
 

1. Material som samlats in och analyserats inom ramen för de två delutvärderingarna (KASP 
och KOPS). Här genomfördes totalt ca tjugo intervjuer (även ett antal 
arbetsgivarrepresentanter som haft inspektion på arbetsplatsen) och sju observationer av 
inspektioner. Utvärderingarna och rapporterna diskuterades sedan vid  möten och seminarier 
och feedback inhämtades från olika utvecklingsansvariga. 

2. Material som samlats in och analyserats specifikt i samband med arbetet med utvärderingen 
av projektets huvudrapport om MU sett mot bakgrund av hela ARNE-programmet. Vi har 
sökt följa MU från början till slut via  dokument, såsom program- och projekt-pm, 
policydokument, regler och föreskrifter, mötesprotokoll, informationsmaterial och externa 
direktiv, har här samlats in och studerats. Regelrätta intervjuer har genomförts med åtta 
personer, företrädesvis sådana som ingick i programmets styrgrupp eller programledning. 
Någon inspektör särskild involverad i konkret metodutveckling, samt en ”extern” person har 
också intervjuats. Dessutom har ett antal mer begränsade telefonintervjuer genomförts med 
ett antal personer verksamma inom AV eller i dess närhet. Se vidare referenslistan. 

3. Parallellt har vi dessutom under perioden varit sysselsatta med ett större, Vinnova-finansierat 
projekt som studerat hur AV arbetar med implementeringen av SAM. Inom ramen för detta 
har data samlats in vilka vi dragit nytta av även i denna utvärdering. Det handlar om ca tjugo 
intervjuer och ca femton deltagande observationer samt omfattande dokumentstudier. Allt 
insamlat under samma tidsperiod.  

Överväganden kring metodval - analys 
Den metod som använts i utvärderingen är av kvalitativ karaktär. Det handlar om överväganden och 
analys av i huvudsak kvalitativa data, även om en del redan befintlig statistik över AVs verksamhet 
och kommit till nytta i utvärderingen. Att metoden är kvalitativ har bl a inneburit att: 
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- Intervjupersoner har valts ut efter överväganden kring deras egenskaper - allmänna position i 
AV, uppdrag särskilt i relation till ARNE, tid i verket och mer allmänt när vi blivit ”tipsade” 
av andra involverade om att de har väsentlig information att bidra med (s k snöbollsurval).  

- Intervjuerna är ”halv-strukturerade”. Vi har försökt att föra ett tematiserat samtal i syfte att 
få fram så rikhaltig information som möjligt, inte ställt standardiserade och fasta frågor i 
syfte av något slags statistisk generalisering. 

- Intervjuerna har samtliga spelats in på band. Ett stort antal har sedan skrivits ut i sin helhet, 
andra har vi avlyssnat och skrivit ut centrala avsnitt från. 

- Vid observationerna har noggranna anteckningar förts över förloppet. Eftersom vi mestadels 
varit två närvarande har sedan anteckningar jämförts och diskuterats i syfte att nå en så 
rikhaltig bild som möjligt. 

- Eftersom utvärderingen har ett  praktiskt syfte har vi valt att inte i onödan tynga texten med 
referenser och fotnoter. Vi har endast angett källor om vissa fakta respektive om några 
frågor där det finns olika synsätt. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att en kvalitativ analys som denna inte bygger på något slags bevisning 
via procentsatser och kvantitativa fördelningar. Att t ex hävda något på grundval av att ”80% av de 
intervjuade tyckte…..”, låter sig inte göras eftersom urvalet har skett på teoretisk grund, det är inte 
slumpmässigt och representativt för t ex hela inspektörskåren, all ledningspersonal etc. Sådana 
påståenden vore tvärtom rent missvisande och bedrägliga eftersom de kan ge intryck just av att man 
skulle kunna arbeta med statistiska generaliseringar på detta vis. Här handlar det istället om att tolka, 
förstå och utvärdera fakta och förlopp utifrån del-helhetsperspektiv, dvs under övervägande av hur 
olika delar och detaljskeenden förhåller sig till processen som helhet och vice versa, . som föres 
inom utvärderargruppen och där vi söker väga in en stor mängd kvalitativa och komplexa data, ett 
slags detektivarbete där ett stort antal ”fakta” och aktörers subjektiva erfarenheter på olika nivåer i 
process och organisation vägs in. Inom ramen för dessa överväganden har vi strävat efter att se 
”huvudsidan”. Att göra detta kräver dock att vi hela tiden söker förstå och förklara de ”fakta” som 
talar emot denna, varför finns dessa motsägelser och vad är bakgrunden till dem? Om de allra flesta 
frågor har t ex de intervjuades uttalanden pekat åt samma håll. I de få fall där man uttryck olika 
synsätt har vi sökt formulera våra skrivningar så att detta framgår. Våra slutsatser och analyser kring 
olika delförlopp har sedan löpande prövats mot olika personer i verket, inte minst projektansvarig 
inom metodutvecklingen och ansvarig på VUS.  
 
Rapporten är resultatet av ett kollektivt arbete inom projektgruppen.  Resten av denna rapport 
innehåller följande delar: 

• Historik – en redogörelse och diskussion kring programmets bakgrund. 
• ARNEs styrdokument – redogörelse och diskussion kring de två viktigaste 

programdokumenten. 
• Metodutvecklingsprocessen i KASP och KOPS/Psykosocial tillsyn av småföretag – en 

beskrivning av hur det gick till i två av de projekt vi följde närmare. 
• Metodutvecklingsarbete generellt inom ARNE – beskrivning – värdering. 
• Summering och slutsatser. 
• Bilagorna 1 (KASP-utvärderingen 040602) och 2 (KOPS-utvärderingen 041130) 
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2. Historik – ARNE-programmets bakgrund 
 
Inledning 
Utvecklingsprogrammet ARNE är den hittills största samlade utvecklingsinsatsen, såväl till omfång 
som till innehåll, i Arbetarskyddsverkets/Arbetsmiljöverkets historia. Under rubriken 
"Sammanfattning" i programbeskrivningen anges syftet: 
 

Utvecklingsprogrammet ARNE har skapats för att åstadkomma en tydlig och samlad satsning för att förstärka 
vår [Arbetsmiljöverket, vår anm.] tillsyn på det arbetsorganisatoriska området till följd av att verket tillförts ett 
anslag på 70 miljoner kronor per år. I första hand är anslaget avsett att användas för personalförstärkning inom 
tillsynsverksamheten samt metod- och kompetensutveckling, främst med inriktning mot arbetets organisation 
och ledning, men det kan även gälla frågor om arbetsanpassning. 

 
Programmet innehåller, som framgår av citatet, tre delar; personalförstärkning (som kom att omfatta 
både ny- och ersättningsrekrytering), kompetens- och metodutveckling. Vi har fått i uppdrag att 
utvärdera metodutvecklingen (nedan kallad MU). Målet för denna anges vara att ”vidareutveckla 
tillsynsmetoder, hjälpredor/psykosociala tillsynsverktyg för identifiering och analys av psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer”.2 Starten på programsatsningen kom att sammanfalla med en omfattande 
organisationsförändring: verkets ombildning till en enda sammanhållen myndighet – det nya 
Arbetsmiljöverket. Ombildningen, programmet, samt den omfattande resursförstärkningen, har 
naturligtvis på olika sätt interagerat och påverkat varandra. Påverkan på ARNE-programmets 
metoddel från ett antal andra faktorer måste också övervägas i en utvärdering. I detta avsnitt skall vi 
teckna bakgrunden genom att kortfattat diskutera olika faktorer som bör ha inverkat på innehållet i 
ARNE-programmet och i synnerhet dess metoddel. Avsnittet faller ut i fyra delar: 

• Utvecklingen av tillsynen i de arbetsorganisatoriska och psykosociala frågorna.  
• Verkets ”normala” sätt att arbeta med utveckling av metoder och tillsynsverktyg.   
• Verksomvandlingen och den interna organisationsutvecklingen.   
• Externa faktorer och deras påverkan på ARNE-programmets tillkomst, på diskussioner, 

direktiv och planläggning inför programstarten.  

De psykosociala frågornas historiska plats i verkets arbete 
 

Steg i implementeringen av ASP-tillsyn 
Redan Arbetsmiljölagen från 1977 (ikraft 1978) reglerar den psykosociala arbetsmiljön. I utredningar 
och förarbeten till lagen avhandlades dessutom frågorna utförligt. Skrivningarna i lagen utvecklades 
och preciserades sedan i 1991 års lagändringar (AML §2:1). Lagstöd för att reglera och utöva tillsyn i 
arbetsorganisatoriska och psykosociala frågor, förr s k OST och nu ASP-frågor, har sålunda funnits i 
ca 28 år.3  
       
Inom dåvarande Arbetarskyddsverket togs de första initiativen till tillsyn av OST/ASP-frågor i 
decennieskiftet 79/80.4 Då utarbetades en AFS med allmänna råd för tillämpningen av lagens 
bestämmelser i dessa frågor (1980:14). Målsättningar restes också tidigt om att omvandla sådana råd 
och anvisningar till bindande föreskrifter men detta förverkligades inte (Andersson m fl, 1980). Vid 
denna tid anställde verket också några personer med särskild kompetens på området. Dessa gavs i 
uppgift att särskilt driva ”OST-frågor”. Ett första utbildningsmaterial kring hur tillsyn kan bedrivas 

                                                 
2 ARNE-programmet under rubriken ”Inriktning och mål”. 
3 Denna typ av frågor benämndes inom verket först ”OST-frågor”. OST står för Organisatoriska och Sociala 
Tillsynsfrågor. Därefter benämndes de under en period OSP-frågor. De senaste åren har de kommit att benämnas ASP-
frågor. ASP står för Arbetsorganisatoriska, Sociala och Psykologiska (arbetsmiljö)frågor.  
4 Vissa initiativ och visst arbete kring denna typ av frågor hade dock bedrivits redan i början av 70-talet. De hade dock 
inte satt några särskilda avtryck i verkets interna arbete.  
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och krav ställas, i relation till OST-problematik, gavs  ut 1984. Ett särskilt OST-projekt skapades 
1987. Detta pågick t o m 1989. Ledningen för projektet bestod av en person med förankring vid 
Yrkesinspektionen (YI) och en med förankring vid Arbetarskyddsstyrelsen (ASS).5 Ett viktigt 
resultat av projektet var beslutet att utse sakansvariga på varje distrikt. Dessa fick särskild utbildning 
via projektet. 1990 fanns sådana sakansvariga på samtliga distrikt. De personer som utsågs hade inte 
alltid en formell kompetens i frågorna. De hade dock samtliga genomgått nämnda interna utbildning 
samt visat särskilt intresse för OST-frågor.  
       
Tillträdet av en ny generaldirektör (Sivert Andersson) 1988 medförde att utvecklingen fick lite fart. 
Denne var positiv till arbete med denna typ av arbetsmiljöproblematik. Han hade bl a varit ledamot 
av den Arbetsmiljöutredning vilken låg till grund för Arbetsmiljölagen, och där frågorna första 
gången utvecklades till lagtext (SOU 1976:1).        
       
En utvecklad OST-grundutbildning om 5 veckor sjösattes 1990. Målsättningen var att denna skulle 
genomgås av samtliga inspektörer. En särskild OST-handbok, den s k Blomboken, utarbetades nu 
också på grundval av det allra första materialet (1984). Boken innehåller autentiska, men 
avidentifierade, inspektionsmeddelanden med hänvisningar till lagparagrafer. Syftet var att ge ett 
underlag för hur tillsyn kan bedrivas, och hur krav kan formuleras i denna typ av frågor. Boken 
godkändes av ASS och distribuerades internt inom hela verket. I samband med Internkontrollens 
införande år 1993 uppstod dock behovet av revidering. Boken drogs då in. Någon revidering har 
sedan inte genomförts.  
       
Införandet av en ny arbetsmiljöstrategi – vilken i princip skedde i och med lagändringarna 1991, 
men som fick sitt konkreta uttryck i den nya Internkontrollföreskriften (IK) 1993 – innebar att det 
skapades en annan principiell grund, andra möjligheter, för ett effektivt tillsynsarbete i OST/ASP-
frågor. Detta eftersom strategin förflyttar tyngdpunkten i tillsynen, från kravet på analys och 
bedömning av svårfångade, icke direkt observerbara, arbetsmiljöproblem med åtföljande formella 
åtgärdskrav, till aktiveringsprocesser för att få de på arbetsstället verksamma att själva 
uppmärksamma och arbeta med sådana frågor. Strategin fråntar inte inspektören skyldigheten att 
göra bedömningar av sakförhållanden. Bevisbördan blir dock annorlunda eftersom de krav som 
reses också ofta bör vara processuella, dvs de riktas mot att arbetsgivaren skall sätta igång egna 
undersökningar, riskanalyser och åtföljande åtgärder.  Vid lagändringen 1991 gavs samtidigt en 
starkare och utförligare betoning av att arbetsgivaren också måste säkra goda organisatoriska och 
psykologiska förhållanden i arbetsmiljön. Tillsammans med IK (nu SAM) innebar detta att 
Arbetarskyddsverket gavs i uppdrag att utöva tillsyn inte bara över de tidigare tekniska förhållandena 
i arbetsmiljön utan även över väsentliga aspekter av hur arbetsgivare organiserar och leder sina 
verksamheter. 
       
När det gäller utfallet av arbetsgivarnas styrning i OST/ASP-frågor i arbetsmiljön, har dessa ofta inte 
en sådan karaktär att krav om åtgärd kan ställas direkt och isolerat på ett sådant sätt som vanligen är 
möjligt i fysiska arbetsmiljöfrågor. Det finns sällan ”enkla” lösningar såsom t ex ”tillsätt en ny 
mellanchef”, ”anställ en ny sekreterare”, ”inför personalmöten på fredagar”. Kraven måste bli mer 
av karaktären löpande uppmärksamhet och åtgärder i en process. Eftersom inspektion av 
OST/ASP-frågor dessutom redan från början måste vila på en slags förhandling – där upplevelser av 
arbetsmiljön bland arbetsgivare, skyddsombud och anställda spelar en central roll, där man s a s 
måste förhandla fram en gemensam bild av arbetsplatsens verklighet – passar den nya strategin för 
intern styrning av arbetsmiljön (IK/SAM) väl. Den framförhandlade bilden blir ett led i en 
aktiveringsstrategi som betonar nödvändigheten av processuellt arbete, av inflytande och gemensamt 
deltagande. Detta bör i sin tur, om det genomförs, öka möjligheten att åtgärda problemen och, inte 

                                                 
5  Inga Åkerlind från ASS och Christina Engman från YI. 
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minst, i sig påverka utvecklingen av OST/ASP-miljön i positiv riktning. Egenkontroll och inflytande 
är ju centrala delar i en god psykosocial miljö.  
       
Händelser i omvärlden, t.ex. ”forskarlarm” om missförhållanden i arbetslivet, har fått till följd att 
enskilda aspekter av den psykosociala miljön har uppmärksammats i samhällsdebatten. Denna 
uppmärksamhet har stöttat verkets interna OST-ansvariga i utvecklingen av tillsynen av dessa frågor. 
Den har också i flera fall bidragit till att föreskrifter utfärdats om särskilda frågor i den psykosociala 
arbetsmiljön, trots att verksledningen ibland varit tveksam till dessa (Marklund, 050620). De första 
råden om våldsrisker i arbetsmiljön (1983:1) var inte tvingande. Dock utfärdades bindande 
föreskrifter för ensamarbete (1982:3) samt senare även om våld och hot (1993:2) och om kränkande 
särbehandling (1993:17). Att dessa problem gavs tyngd i föreskrifter, gav inspektörerna ökade 
möjligheter att ställa krav med tydligt lagstöd. Förekomst av sådana föreskrifter styr i hög grad 
inriktningen på inspektioner, eftersom AV betonar att krav måste baseras på rättslig reglering av 
arbetsmiljön. För den psykosociala miljön har reglerna alltså fokuserats på vissa frågor, vilket också 
kan förklara att tillsynen främst riktats mot dessa. Följden har dock blivit att många inspektörer mest 
kommit att förknippa OST/ASP med de reglerade specialfallen av brister i organisation och 
psykosocial miljö.  
       
Från och till har arbete startats i verket för att utveckla de ”allmänna råden” från 1980, till en 
generell föreskrift kring OST/ASP-frågor. Ett sådant utvecklingsprojekt pågick under ett antal år 
fram till 1999. Arbetet avbröts och ”låg på is” under långa perioder och lades sedan ned innan några 
resultat hade uppnåtts. Det senaste försöket, det som hittills kommit längst – och som startade 
utifrån samma regeringsinitiativ som ARNE-programmet – nådde ända till en remissomgång år 
2003. Efter bl a omfattande kritik från arbetsgivarsidan las även detta projekt ner. 
       
Under 1996-97 utarbetades internt inom verket en handledning i OST-tillsyn (Marklund, 1997). I 
slutet av 1997 tog också Örebrodistriktet initiativ till utveckling av en särskild metod för OST/ASP-
tillsyn, det som sedermera blev Fokusmetoden. Utvecklingen av denna skedde med extern hjälp och 
delvis med externa pengar (Rådet för Arbetslivsforskning). Enligt en av dess upphovsmän var 
bakgrunden dels att utvecklingsarbetet kring tillsynen i dessa frågor gick trögt och behövde ett 
genombrott, dels starka upplevelser hos inspektörer ute på fältet att de ökande ohälsotalen berodde 
just på denna typ av arbetsmiljöproblem och att verket saknade trovärdiga metoder för sådan tillsyn. 
Man upplevde sig ha bristande legitimitet för att verka inom detta område. Utvecklingsarbetet med 
Fokusmetoden tog sin början i januari 1998 och ledde till en i verket godkänd och utvärderad 
sammanhållen metod. Metoden har dock i praktiken haft svårt att nå spridning utanför ett fåtal 
distrikt. Detta hänger troligen främst samman med tveksamheter kring metodens nytta i relation till 
den omfattande resursinsats som krävs i användningen. Det saknas vägledning i verket om hur de 
olika distrikten skall förhålla sig till sådana typer av avvägningar i resursutnyttjandet. Det blir därför i 
hög grad en fråga för varje distrikt att självständigt avgöra (se också tveksamheter om metodens 
utvärdering, i Eriksson m fl, 2004).  
       
Verkets nya typ av övergripande styrdokument – de treåriga verksamhetsprogrammen (VP) – bör 
också ha haft betydelse för OST/ASP-utvecklingen. I den första av dessa (1997) är tillsyn av 
psykologiska och sociala förhållanden ett prioriterat område. Problemområdet tillerkändes härmed 
en tydlig och övergripande programmatisk status i verket. Det s k OST2 var ett projekt för att under 
1999 samla ihop och få kontroll över de metoder som hittills utvecklats för denna typ av tillsyn. 
Inom ramen för detta påbörjades också, den ännu ej slutförda, utvecklingen av den s k 
Observationsmetoden (OBS). Detta utvecklingsarbete har inspirerats av en metod för direkt 
observation som praktiseras i Danmark.   
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Trög utvecklingstakt – behov av genombrott? 
När verket gick in i 2000 saknades det alltså dels bindande föreskrifter på området, dels centralt 
utarbetat och sanktionerat policymaterial för att vägleda inspektörerna i OST/ASP-tillsyn. Frågorna 
hade – drygt 20 år efter de reglerades i AML – fortfarande en bristande förankring och tillämpning i 
verket, d v s utanför den krets som särskilt engagerade sig i dem. Inspektörskåren som helhet var 
främst rekryterad för den tidigare tekniskt orienterade tillsynen och hade begränsade kunskaper om 
OST/ASP-frågor. De rekryteringsmål som verket satte redan i början av 90-talet – om att höja och 
bredda kompetensen inom kåren – hade inte kunnat förverkligas. Detta berodde främst på de 
besparingar och neddragningar i verksamheten som 90-talskrisen tvingade fram under flera år.  
       
Några särskilda krafttag från verksledningens sida att åstadkomma ett genombrott för ASP-frågorna 
hade inte tagits. En möjlig förklaring till det kan vara de många bytena av generaldirektör under 90-
talet. Flera av dem vi intervjuat framhåller denna koppling. Den för tillfället sittande 
generaldirektörens personliga inställning och medvetenhet kring frågorna anses i hög grad ha 
påverkat utvecklingsarbetet. Utvecklingen av dessa policies och principfrågor för verksamheten, 
särskilt sådana som kan förväntas vara omstridda, kräver ett starkt stöd från den yttersta 
verksledningen för att bli framgångsrikt.  
       
När nu trycket hårdnade, dels genom den oroande utvecklingen i arbetslivet med åtföljande initiativ 
och påtryckningar från olika politiska nivåer, dels ett antal händelser i samband med inspektioner 
som ledde till komplicerade rättstvister, samt internt via allt starkare krav från delar av 
inspektörskåren att utveckla arbetet med frågorna, framstod en större samlad utvecklingsinsats som 
nödvändig.  

Metodutvecklingstraditioner i verket 
 

Traditionernas ok 
Det finns i verket en tradition av att utveckling av metoder och särskilda tillsynsverktyg sker ute på 
distrikten och som resultat av lokala initiativ där. Rötterna till denna tradition bör sökas kanske 
främst i verkets historia av självständiga myndigheter på distriktsnivå. På distrikten finns en vana att 
agera lokalt. Centrala direktiv och initiativ för utveckling har främst gällt allmänna regler och 
bestämmelser, inte arbetsmetoder. Före ARNE-programmets tillkomst hade ingen tillsynsmetod 
utvecklats på central nivå.  
       
Utvecklingen av tillsynsmetoder hade tagit fart f o m ca mitten av 1990-talet efter IK/SAM-
reformen och den ökande betoningen av OST/ASP-frågor 1991 och 1993. Särskilt i vissa distrikt, 
med utvecklingsinriktad lokal ledning, fångades initiativ och impulser från inspektörer och omvärld 
upp och kanaliserades till olika utvecklingsarbeten, ofta med extern konsulthjälp. Följden blev ett 
antal olika, ofta innehållsmässigt överlappande, metoder, somliga med inriktning på SAM och 
systemtillsyn, somliga med inriktning på OST/ASP. Ett problem med utvecklingsarbetet var att det 
nästan uteslutande drevs på distriktsnivå, även om det var centralt sanktionerat. Några försök att 
skapa en bred förankring och utveckling i hela verket, genom ett brett nationellt deltagande i 
metodutvecklingsprocesserna, förekom inte. Kanhända ett viktigt skäl till detta var att antalet 
handläggare på central nivå med kompetens på OST/ASP-områdena förblev få. Följden blev lokala 
utvecklingsprocesser och lokalt framtagna metoder. Dessa fick svårt att nå spridning utanför det 
egna distriktet. Vi fick en ”Örebrometod”, en ”Umeåmetod”, en ”Malmömetod”, etc. Ett antal 
metoder utvecklades alltså parallellt i verket, ofta åtminstone delvis aspirerande på att lösa samma 
problem. En indirekt effekt av detta är att den interna konkurrensen mellan olika distrikt förstärktes. 
Därmed befästes de redan historiskt starka distriktskulturerna.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen av metoder inte skedde som resultat av en samlad 
problemanalys i verket. Någon särskild definition av vad man inom verket skall mena med 
tillsynsmetod, tillsynsverktyg etc fanns inte heller. Utvecklingen skedde dessutom inte som resultat 
av överväganden kring hur utvecklingsprocesser bäst kan organiseras för att uppnå en nationell 
spridning och samordning, uppnå förankring av metoderna i hela organisationen och därmed 
motverka tendenser till konkurrens och separatism på distriktsnivån. Resultatet blev istället flera 
olika, ibland överlappande, främst distriktsanknutna, gränsförstärkande metoder och tillsynsverktyg.    
 
Metodhandboken 
Ett försök att bryta denna utveckling var framtagningen av den s k Metodhandboken. I denna skulle 
alla godkända metoder samlas. Boken aspirerade på att innehålla väl utvecklade metodmanualer och 
handledningar. Den är en pärm med lösbladssystem med (i juni 2001) sex metoder, varav tre inriktas 
på SAM och en på ASP-frågor. Avsikten var att den regelbundet skall uppdateras. Nya, 
sanktionerade, metoder skall successivt ges plats. I inledningen till handboken finns också en, låt 
vara vid, definition av begreppet inspektionsmetod: 
 

’Planmässigt tillvägagångssätt för inspektion av arbetsmiljön’, dvs 
- En namngiven metod som ger tillräckligt och tillförlitligt underlag för identifiering av brister och risker i 
arbetsmiljön samt arbetsmiljöarbetet i verksamheten. 
- En namngiven metod som är skriftligt dokumenterad och beprövad samt har visat sig fungera väl för att bedöma 
arbetsmiljöarbetet i verksamheten. 

 
Metoderna skulle vila på inspektionsprocessen, vilken i sin tur regleras i “Grundläggande regler för 
inspektion” (Tillsynsserien 1/2002).6 Detta dokument utgör en beskrivning av policy och juridiskt 
formell grund för de olika stegen i inspektioner. Här finns alltså de överordnade bestämmelserna. 
När ARNE-programmet startades hade ingen uppdatering skett av Metodhandboken. Däremot 
försiggick i verket en rad utvecklingsarbeten av nya metoder i olika distrikt. Någon koppling mellan 
MU och en uppdatering av handboken gjordes inte i programmets upplägg. Däremot kom en sådan 
diskussion att växa fram under programmets senare del, när frågor började resas om hur dess 
resultat skulle tillvaratas.  En arbetsgrupp inom AV har även granskat handbokens metoder 
(Eriksson m fl, 2004). Den fann att metodiken i utvärderandet i flera av handbokens metoder var 
bristfällig. För andra metoder var utvärderingsresultaten inte odelat positiva men dessa hade ändå 
godkänts. Slutligen var spridningen mellan distrikten och användningen av metoderna begränsad.  
 
Metodutvecklingspolicy 2002 
I september 2002 fastställde GD en central policy för utveckling av tillsynsmetoder inom AV, efter 
förslag från VUS7. En avsikt från VUS var att samordna och öka kvaliteten i utvecklingsarbete av 
metoder som dittills drivits inom varje distrikt för sig. 
       
Som grund för metodutveckling anges i policydokumentet att kvalitetsfaktorer som rättssäkerhet, 
effektivitet, enhetlighet och trovärdighet skall vägas in i utvecklingsarbetet. Det framhålls att arbete 
med att utveckla nya metoder bör ske i projektform och efter beslut av avdelningschef. Den senare 
ska också godkänna metoden för införande i verksamheten. Avdelningen för verksamhetsutveckling 
och samordning (VUS) ansvarar sedan för utvärdering och kvalitetssäkring, samt för samordning 
och uppdatering av metodhandboken. Uppdatering av själva metoden ska dock göras av den 
ansvariga avdelningen.  
       

                                                 
6 Grundläggande regler för inspektion har uppdaterats vid åtskilliga tillfällen. Den senaste versionen beslutades 1/6-
2005. Den version vi refererar till i texten ovan är dock den som vi  har haft att utgå från i utvärderingen av ARNE, 
eftersom det var denna som främst gällde vid tiden för programmet.  
7 Policy angående utveckling av tillsynsmetoder inom Arbetsmiljöverket, Tillsynsserien, Tjm 5/2002. 
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Policyn avsåg inte att bryta med traditionen att metodutveckling drevs på distriktsnivå men däremot 
med gamla lokala kulturer om att metoderna var varje distrikts ensak. I detta syfte tillkom kravet på 
att både initiering och införande av nya metoder måste godkännas av avdelningschef. Initiativ och 
bedömningar av metodutvecklingsbehov ska alltså fortsatt ske på distriktsnivå, inte utifrån något 
tänkt samlat metodutvecklingsprogram, men via beslutsformer som ska främja en användning i hela 
AV. Dock tar policyn inte upp hur metoderna därefter faktiskt skall nå spridning och förankring i 
hela organisationen. 
 

Verkets interna organisationsutveckling 
 

90-talet – en period av nedskärning 
Efter en omfattande tillväxt under 1970-talet blev det därpå följande decenniet en period 
innebärande en successiv minskning av arbetsmiljötillsynens resurser. Enda undantaget från denna 
trend var inspektionens övertagande av det kommunala tillsynsansvaret. Detta innebar en 
personalförstärkning med ett fyrtiotal personer. Samtidigt fördubblades emellertid antalet 
arbetsställen att inspektera (i form av småföretag med begränsade tekniska risker). 1988/89 hade 
Arbetarskyddsverket (ASS+YI) sammanlagt 1037 personer anställda.8  Den förväntade tillväxten av 
verkets resurser i samband med reformerna 1991 kom att vändas i sin motsats i spåren av den 
ekonomiska krisen och den allmänna budgetsanering som blev följden.  
       
Neddragningar under 1990-talets senare hälft (1995-2000) fick till följd att dåvarande 
Arbetarskyddsverket minskade med 160 årsarbetskrafter eller cirka 20 procent.9 Den 
resursförstärkning som kom i och med ARNE-programmet innebär alltså i grunden inget annat än 
en möjlig återhämtning till tidigare personell kapacitet i verket.10 När direktiven om denna satsning 
kom stod verket alltså inför en situation med klara behov att förstärka tillsynen både på ASP-
området och i de ”traditionella” tekniska områdena av detaljtillsynen.   
 
Bildandet av Arbetsmiljöverket 
Efter en intern översyn inom Arbetarskyddssverket (Rapport 2000-01-20) föreslog regeringen en 
ombildning av tillsynsmyndigheterna till det nya Arbetsmiljöverket (AV). I och med detta upphörde 
YI-distriktens ställning som självständiga myndigheter. Denna omfattande förändring började 
genomföras f o m januari 2001, dvs samtidigt med ARNE-programmets start.   
       
Genom ombildningen till ett enda sammanhållet verk ville AV möta det ökade behovet av 
samordning och gemensamma insatser, samt krav på ökad likformighet och rättssäkerhet i tillsynen. 
En ny organisation skulle bl a motverka dubbelarbete och rigida gränser mellan distrikten. 
Oklarheter i rollfördelningen skulle upphöra. Vikten av en stärkt gemensam metod- och 
kompetensutveckling inskärptes. Förändringen tänktes – enligt propositionen (1999/2000: 141), i 
huvudsak efter ASS förslag – vara det första av två steg. Det andra steget avsågs vara en intern 
utveckling särskilt fokuserad just på höjning av inspektörskårens kompetens och utveckling av 
metoderna, vilket därefter blev ARNE.  
 
”En förvaltning i demokratins tjänst”    
Det förtjänar att omnämnas att verket, parallellt med samgåendet och med ARNE, startade ett 
omfattande kvalitetsprojekt - SOFIA (2004, Systematiskt, Offensivt Förbättringsarbete I 
Arbetsmiljöverket). Även detta projekt pågick mellan 2001 och 2003. Det syftade till att 

                                                 
8  Källa: Verksamhetsberättelsen 1988/89. 
9 Källa: Remaeus, B/Westerholm, P: 2000. 
10 Här kan nämnas att verket i november 2003 hade drygt 800 personer anställda. 400 av dessa var inspektörer. Man 
befinner sig alltså fortfarande ett gott stycke från 1989 års nivå (källa Eriksson, 2004).  

 9  



implementera ett system för ständigt pågående förbättringsarbete i verksamheten. Projektet var en 
följd av regeringens handlingsprogram “En förvaltning i demokratins tjänst”. Det utgick från, vad 
som benämndes vara, ett intressent- och processperspektiv. Med det förra menas att verket skall leva 
upp till kraven hos intressenterna att göra “rätt” saker. Något oklart framstår här dock vad som 
menas med intressenter i sammanhanget. Processperspektivet innebär att man skall göra sakerna på 
rätt sätt och i rätt tid (SOFIA, 2004).  
 

År 2000 – omvärld, yttre tryck, diskussioner kring ARNE 
 

Inledning – ökad ohälsa och sjukskrivningar 
ARNE-satsningen måste ses mot bakgrund av den alarmerande ökningen av ohälsotalen från 1990-
talets senare hälft. En stor del av dessa problem ansågs kunna förklaras utifrån förändrade 
arbetsorganisationer, rationaliseringar och neddragningar, i synnerhet inom offentlig sektor (Ds 
2000:54 och 2001:28). Som en följd av den uppkomna situationen och den åtföljande mediadebatten 
tog regeringen ett antal initiativ för att vända utvecklingen.  
 
Sahlingruppen och arbetet med en föreskrift för ASP-frågor 
De ökande kostnaderna för sjukskrivning och förtidspensionering samt ökande uppmärksamhet på 
dess organisatoriska orsaker, gjorde att regeringen bl a tillsatte den s k Sahlingruppen. Gruppen 
drevs inom regeringskansliet och i sitt arbete diskuterade gruppen under 2000 med verket hur det 
kunde förbättra sin tillsyn av arbetsorganisatoriska och psykosociala hälsorisker.  Utgångspunkten 
var att: 
 

Regeringen bemyndigade den 27 januari 2000 statsrådet Mona Sahlin att tillsätta en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet med uppdrag att analysera den stora ökningen av arbetsbetingad ohälsa som har samband med 
stress och andra organisatoriska och sociala faktorer. Arbetsgruppens uppgift har varit att på grundval av 
analysen ta fram en handlingsplan som anger en strategi för att komma till rätta med den arbetsbetingade 
ohälsan och som åstadkommer en förnyelse av arbetsmiljöarbetet (Ds 2001: 28, s 1).  

 
Gruppen leddes av Näringsdepartementets sakansvarige. Ledamöter kom även från Finans- och 
Socialdepartementet. Kampen mot ohälsan krävde att förslagen förankrades utanför departementens 
och deras politikområdens vanliga revirgränser. I gruppen ingick bl a experter från ASS och från 
ALI. Till gruppen knöts även en referensgrupp från parterna.  
       
Sahlingruppen och ASS hade också direkta kontakter, inklusive om den del av gruppens uppdrag 
som gällde dels hur Yrkesinspektionen skulle få bättre kompetens och metoder i sin tillsyn av 
organisatoriska och psykosociala hälsorisker, dels om möjligheten av tydligare reglering av denna del 
arbetsmiljön. Behovet att förbättra både åtgärdstyperna diskuterade gruppen kort i ett PM den i juni 
(000619) samt utförligare i en delrapport i september 2000: "Ett föränderligt arbetsliv på gott och 
ont – Utvecklingen av den stressrelaterade ohälsan" (Ds 2000:54). Rapporten betonade att minskade 
hälsorisker främst måste åstadkommas genom ett bättre lokalt arbetsmiljöarbete men att statens 
insatser är väsentliga för att stödja detta arbete.  
       
Utifrån detta perspektiv var Ds 2000:54, i två av sju föreslagna åtgärdsområden, tydlig om behovet 
av utveckling inom verkets område. Om "Tillsyn och tillsynsmetoder" skrev man bl a att "Tillsynen 
på det arbetsorganisatoriska området kräver en fortsatt kompetensutveckling av befintligt personal 
och erforderlig kompetens i samband med nyanställningar". Utifrån detta ansågs följande frågor vara 
av särskilt intresse att gå vidare med:  
 

• Vilka tillsynsinsatser behövs på det arbetsorganisatoriska och psykosociala området för att 
minska den stressrelaterade ohälsan? 
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• Finns behov av att utveckla Yrkesinspektionens tillsynsmetoder?  
• Vilken kompetens behövs för tillsyn på  detta område?  

 
I sin diskussion av lagstiftningen återkom rapporten till att det saknades övergripande föreskrifter 
och det:  
 

Därmed föreligger en oklarhet beträffande kravnivån på detta mycket viktiga område. Bl a 
följande frågeställningar är aktuella i fråga om lagstiftning och föreskrifter11: 
 

• Behövs tydligare regler i arbetsmiljölagen på det arbetsorganisatoriska och psykosociala 
området som grund för Yrkesinspektions tillsyn och det lokala arbetsmiljöarbetet? 

• Behövs övergripande föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen på det 
arbetsorganisatoriska och psykosociala området? 

• Behövs förändringar i Arbetsmiljölagen som lägger ett större arbetsmiljöansvar på 
uppdragsgivare? 

 
Signaler under år 2000 om ökad satsning på AV och ASP  
Signaler om att regeringen ville förstärka AVs tillsyn av ASP-frågor kom under våren 2000. En 
första höjning av medelstilldelningen utgick redan tidigt under detta år (Nilsson, 050607). Det rörde 
sig om ett särskilt tillskott om 30 Mkr för utveckling av kompetens och metoder inom 
tillsynsområdet organisatoriska frågor. Budgetpropositionen, som kom under senare delen av 
september, innebar sedan ett varsel om att verkets anslagsnivå skulle komma höjas med ca 70 Mkr 
per år. Pengarna skulle bl a användas för rekrytering, kompetenshöjning och metodutveckling. I 
Regleringsbrevet, 001221, bekräftas höjning av anslaget och uppdraget att vidta åtgärder för en 
bättre psykosocial tillsyn. Under Verksamhetsgren nr 1, Tillsyn, anges i: 
 

Mål: Målet är att en minskning skall uppnås av ohälsa på grund av faktorer som har samband med arbetets 
organisation och ledning. De arbetsmiljöfaktorer som avses är sådana som kan påverkas genom konkreta krav. 
De kan gälla negativ stress, sociala faktorer, arbetsbelastning, ensidigt fysiskt arbete m.m. Det kan även gälla 
arbetsanpassning. 
Återrapportering: a). AV skall senast den 1 maj 2001 redovisa en handlingsplan rörande personalförstärkning 
inom verkets tillsynsverksamhet samt rörande metod- och kompetensutveckling, främst med inriktning mot tillsyn 
och kravställande som rör de nämnda arbetsmiljöfaktorerna. 
 

Hur förbereddes ARNE internt?  
De första signalerna om den extra satsningen kom alltså före sommaren 2000, dels via 
extratilldelningen för metodutveckling, dels via de diskussioner som fördes med Sahlingruppen. Det 
förefaller därför ha varit möjligt att diskussioner och planläggning av den kommande satsningen på 
effektivare ASP-tillsyn hade kommit en  bit på väg redan då ARNE-programmet startade, januari 
2001. Så var emellertid inte fallet. Ingen av de personer vi intervjuat kan påminna sig att det fanns 
någon sådan, planmässig förberedande diskussion. Däremot gjordes en intern inventering av behov 
och pågående utvecklingsprojekt som grund för hur AV skulle använda sitt utökade anslag (Olsson, 
2001). Denna påbörjades i september 2000 och avsågs först att avrapporteras till årsskiftet. Dock 
sköts datum fram till 1/6-01. Rapporten tog bl a upp vilken kompetens som behövde rekryteras 
samt att tillsynen av ASP och SAM innebar att AV behövde överväga en mer nyanserad tillsynsroll, 
inklusive att se över förhållandet mellan AVs främst kravställande roll och ett eventuellt behov att 
även förstärka den rådgivande och utvecklingsstödande rollen.  
       
Här bör påpekas att AV skulle återrapportera till Regeringen om planerna för ARNE till 1 maj 2001. 
Olssons rapport kan därför knappast ha kommit till nytta för denna redovisning, annat än i så fall på 
                                                 
11 Detta innefattar även certifiering av internkontroll, som dock inte explicit berörde de psyksociala frågorna. 
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ett informellt plan. Däremot kom hans rapport i juni 2001, dvs nära ett år före ARNEs slutligt 
antagna programplan i april 2002. I tillämpliga delar stämmer denna plan med Olssons rapport. En 
påverkan bör också ha skett genom att Olsson ingick i ARNEs styrgrupp. Däremot tycks hans 
diskussion om tillsynsrollen inte ha tagits upp inom ARNE-programmet. 

  

Sammanfattning – slutsatser 
Utvecklingen av tillsynsinsatser och metoder har gått trögt under de närmare trettio år som 
arbetsmiljöbegreppet innefattat ASP-området. Olika satsningar har visserligen gjorts och initiativ har 
tagits. Dessa har dock haft svårt att fullföljas och få genomslag i den praktiska tillsynen. Vi har 
nämnt två möjliga orsaker bakom denna långsamma utveckling. Dels verkets organisationskultur  
med traditioner av specificering och reglering av tekniska problem. Merparten av personalen på 
ledningsnivå, bland de centrala experterna och i inspektörskåren har sin yrkeskompetens på andra 
områden än de som handlar om organisation, styrning och psykosocial arbetsmiljö. En utveckling på 
de senare områdena kräver andra förhållningssätt och nytänkande kring inspektionspraktiken 
jämfört med traditionell detaljtillsyn. I alla organisationer med starka experttraditioner och 
professionella perspektiv är det svårt att genomföra förändringar som går på  tvärs mot den 
dominerande typen av kompetens. Vi har enbart vissa intervjuades bedömningar att den tekniska 
dominansen varit en väsentlig orsak till Arbetarskyddsverket långsamma utveckling av ASP-tillsynen. 
Men det vore förvånande om personalens huvudsakliga inriktning och kompetens inte även där 
påverkat hur förändringar kunnat genomföras. Till detta bör läggas det faktum att ett flertal olika 
generaldirektörer har avlöst varandra under perioden vilket sannolikt har hämmat den principiella 
policyutveckling som krävs för en mer utvecklad tillsyn av ASP-frågorna. 
      
Samtidigt har traditionen av starka och självständiga distriktskulturer inneburit att utveckling av nya 
ansatser och metoder ofta sker som resultat av lokala initiativ. Detta behöver i och för sig inte vara 
något negativt. Men om initiativ och utveckling stannar på denna nivå, om de inte vinner spridning 
inom organisationen som helhet, får de snarast effekten av att förstärka redan existerande gränser 
inom organisationen. De riskerar dessutom leda till uppkomsten av många olika metoder och 
verktyg vars innehåll överlappar varandra och vars användning är mycket ojämnt fördelad i 
organisationen, samt att de inte alltid är grundade på i utvärdering konstaterad kvalité.  
       
ARNE-programmet ökade satsning på  ASP-tillsyn tillkom i hög grad på initiativ från regeringen, 
som en politisk reaktion på den ökande ohälsan pga bristande psykosocial arbetsmiljö. 
Sahlingruppens instruktion och dess rapporter betonar att man inte hade lyckats nå 
Arbetsmiljökommissionens mål (SOU 1990: 49; uttryckta i AML 1991) om en bättre organisatorisk 
och psykologisk arbetsmiljö samt ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete. År 2000 gav regeringen AV 
därför både uppdrag och resurser för att förbättra ASP-tillsynen.  
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3. Höga mål för ARNE-programmet och dess MU 

Inledning 
ARNE-programmets MU  inrymmer en rad olika projekt, med olika bakgrund, syfte och resultat. 
Vilka projekt som har utvecklats inom programmets ramar och vilka som avvisats, hur arbetet 
utvecklats och understötts av programledningen etc måste förstås till att börja med utifrån 
programmets egna officiellt formulerade syften och mål. Här bör särskilt två styrdokument beaktas: 
ARNEs programbeskrivning samt den formella beställningen av delprojektet ”Metodutveckling – 
ARNE”. 

ARNEs programbeskrivning 
Vid styrgruppens första möte den 5 september 2001 fick programledaren Yvonne Strempl i uppgift 
att sammanställa en programbeskrivning för ARNE. Detta skulle då ske på grundval av ett första 
utkast författat till gruppen (Strempl 20/8-01). Programbeskrivningen fastställdes sedan formellt den 
22 april 2002. Den omfattar nio sidor och klargör hur AV söker svara på regeringens krav 
formulerade i, det tidigare nämnda, regleringsbrevet. Några centrala delar i dokumentet i relation till 
MU är den redan i inledningen till denna rapport citerade syftesformuleringen, där det bl a slås fast 
att programmet har skapats ”för att åstadkomma en tydlig och samlad satsning för att förstärka vår 
(AV, vår anm.) tillsyn på det arbetsorganisatoriska området…”.  Därtill nämns att:       
  

Inte minst är det viktigt att SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) genomförs på alla arbetsplatser, då det är den 
allra viktigaste grunden för att utveckla en psykosocial arbetsmiljö. Småföretagen måste därvid särskilt 
uppmärksammas. 

  
Under "Inriktning och mål" står vidare att:  

 
Utvecklingsprogrammet ARNE syftar till att: 
• Förstärka tillgången till specialistkompetens på det psykosociala området, både centralt och regionalt. 
• Utveckla tillsynskompetensen så att flertalet arbetsmiljöinspektörer ges förutsättningar att bedriva tillsyn på 
ett kvalificerat, effektivt och förtroendefullt sätt. 
• Vidareutveckla tillsynsmetoder och hjälpredor/psykosociala tillsynsverktyg för identifiering och analys av 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 
• Stimulera företag och förvaltningar att förebygga stress och utveckla organisationen av arbetet på ett gynnsamt 
sätt för arbetsmiljön och verksamheten. 
 
Utvecklingsprogrammet ska säkerställa att stressrelaterad psykisk och fysisk belastning till följd av negativ 
stress och arbetsorganisatoriska faktorer kan uppmärksammas, analyseras och hanteras i ett helhetsperspektiv. 
Det är särskilt viktigt att sådana områden där riskfaktorerna i första hand anses bero på t ex maskiner, 
produktionssystem eller kemiska produkter också granskas ur ett arbetsorganisatoriskt perspektiv, så att 
bakomliggande faktorer och riskkällor till stress uppmärksammas (vår kursiv.). 
 

En fråga att hålla i minnet med anledning av vår kursiv i citatet är huruvida några metoder vilka 
möjliggör att gå bakåt i orsakskedjorna på det vis som här säges vara ”särskilt viktigt”, verkligen har 
skapats inom programmet.  
 
Om "Utveckling av tillsynsmetoder" (punkt 4.3), skrivs att: 

 
Projektledarens uppdrag är att ta fram konkreta och praktiska hjälpmedel som bidrar till att 
uppmärksamma stressrelaterad psykisk och fysisk belastning i ett helhetsperspektiv. Projektets mål är att i ett 
eller flera parallella delprojekt utveckla/vidareutveckla tillsynsmetoder och hjälpmedel så att flertalet 
arbetsmiljöinspektörer ges förutsättning att bedriva tillsyn på det arbetsorganisatoriska området på ett effektivt 
och trovärdigt sätt.  
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Metodutvecklingen ska vidare: 
• Möjliggöra att flertalet arbetsmiljöinspektörer kan uppmärksamma de viktigaste ohälsokällorna till negativ 
stress. 
• Utveckla en eller flera metoder eller bedömningsmodeller som kan användas av de flesta 
arbetsmiljöinspektörer. 
• I samverkan med universitet och högskola eller motsvarande, finna användbara analysverktyg för att vägleda 
och underlätta bedömningen och utformningen av krav och kommunikation med arbetsgivare. 
• Sammanställa våra strategier, policys, juridiska och etiska gränsdragningar. 
• Planera och genomföra implementering av framtagna tillsynsmetoder och bedömningsmodeller. 

Projektbeställningen av "Metodutveckling - ARNE" 
Projektbeställningen består av fyra sidor och är formellt fastställd den 22 januari 2002.  
Under "Bakgrund och problembeskrivning" står: 
 

Grunden i psykosocial tillsyn utgörs av kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket är en möjlig 
ingång till tillsynen på området. SAM är dock inte alltid en framkomlig väg vid t ex tillsyn av små företag. 
Vi är därför i behov av en eller flera metoder som kan tillämpas av arbetsmiljöinspektörerna för att 
uppmärksamma och bedöma negativ stress och arbetsorganisatoriska brister oavsett verksamhetens art eller 
bransch. 

 
Som "Mål allmänt" anges bl a att: 
 

Målsättningen med projektet är att ta fram metoder för att ringa in frågeområden inom området psykosocial 
arbetsmiljö. Men begreppet psykosocial arbetsmiljö används i olika sammanhang på olika sätt. I vissa 
sammanhang används det för att beteckna egenskaper i arbetsmiljön. I andra sammanhang  används det för 
att beskriva effekter på människor av arbetsmiljön i form av upplevelser och andra reaktioner. I det första 
fallet handlar det om konkreta förhållanden i miljön, som normalt visat sig ha allvarliga negativa sociala eller 
psykologiska effekter. I andra fallet handlar det om att diskutera reaktioner. 
   
Det är uppenbart att det senare sättet mera tar hänsyn till den variation som finns mellan olika människor. 
Samtidigt är det mer svårhanterligt därför att reaktioner i så hög grad påverkas av enskilda människors 
attityder, förväntningar och krav. Det är helt enkelt mycket svårare, att i det senare sammanhanget hitta en 
gemensam bas att diskutera utifrån, när åtgärder skall vidtas. Dessutom finns risken att man snarare 
diskuterar, hur man kan förändra individer än förändra arbetsmiljön. Det är således mycket som talar för att 
man måste samtidigt behandla båda perspektiven i projektet (våra kursiveringar). 
 
Strategin måste vara att den beskrivning av arbetssituationen som kommer fram känns igen och accepteras på 
arbetsstället. Men också att beskrivningen har en hög grad av trovärdighet i den vetenskapliga världen som 
faktaunderlag för krav och förelägganden. 
 

Formuleringen om att begreppet psykosocial arbetsmiljö används för att beskriva människors 
upplevda effekter av förhållandena på jobbet är olycklig. Det är i och för sig korrekt att begreppet 
ibland används så, särskilt av psykologer i USA och även av vissa i Sverige. Ändå innebär detta att 
man suddar ut skillnaden mellan förhållandena i arbetet och människors reaktioner på dessa (genom 
(o)hälsa, upplevelser m m). Det dominerade synsättet i svensk arbetspsykologisk forskning är att de 
psykosociala förhållandena i själva arbetsmiljön är svåra att mäta. Detta gör information om 
människors upplevelser m m extra viktiga, men då som indikator på den organisatoriska och 
psykologiska miljön och inte som en del av dem. Blandar man ihop skillnaden mellan indikatorn och 
det objekt den ska indikera försvinner alla problem med att indikatorn kan ge en bristfällig bild av 
det problem man egentligen vill beskriva-förstå. Risken med att kalla upplevelser för psykosocial 
arbetsmiljö kan jämföras med att säga att rapporterade olycksfall är det samma som riskerna för 
arbetsolyckor (trots att mycket annat än inträffade olyckor påverkar vad som rapporteras).  
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Denna sammanblandning av arbetsmiljön och dess effekter som grund för MU inom ARNE är 
extra olycklig. Dels är förvirringen om den psykosociala arbetsmiljön redan rätt stor i arbetslivet och 
ARNEs syfte måste vara att klargöra viktiga skillnader, nivåer, begrepp osv, dvs åtminstone de som 
är av betydelse för AVs praktik. Dels är skillnaden mellan arbetsmiljön i sig och hur denna upplevs 
grundläggande för AVs praktik. Genom AVs reglering och tillsyn ställer ju staten krav på vilken 
arbetsmiljö som arbetsgivarna erbjuder sina anställda – inklusive att denna miljö ska anpassas till 
människors individuella förutsättningar och behov – men staten ställer inga krav på hur de anställda 
ska uppleva sina arbetsmiljöer. Upplevelserna, inklusive sjukfrånvaron och andra hälsoreaktioner, är 
visserligen centrala av flera skäl men staten kan och söker inte föreskriva hur människor reagerar. I 
stället är det genom kraven på  goda förutsättningar som staten, genom AV, söker främja en god 
hälsa.  
 
"Projektmål" för MU anges som:12

 
- att i ett eller flera parallella projekt vidareutveckla tillsynsmetoder och hjälpmedel så att flertalet 

arbetsmiljöinspektörer ges förutsättningar att bedriva tillsyn på ett effektivt och trovärdigt sätt. 
- att möjliggöra att de flesta arbetsmiljöinspektörer kan uppmärksamma de viktigaste ohälsokällorna till 

negativ stress. 
- att utveckla en eller flera metoder eller bedömningsmodeller som kan användas av de flesta 

arbetsmiljöinspektörer. 
- att i samverkan med universitet och högskola eller motsvarande, försöka finna användbara analysverktyg för 

att vägleda och underlätta bedömningen och utformningen av krav och kommunikation med arbetsgivare. 
- att skyndsamt ta fram strategier, policys, etiska och juridiska gränsdragningar och pedagogiska- och språkliga 

begrepp som: 
• dels gör det möjligt för arbetsgivarna att förstå och efterleva innebörden av ställda krav i 
inspektionsmeddelanden, 
• dels kan användas i pågående och planerade utbildnings- och kompetensutvecklings-insatser 
inom utvecklingsprogrammet ARNE. 

- Planera och genomföra implementering av framtagna tillsynsmetoder och bedömningsmodeller. 
 
En viktig skillnad i dessa projektmål jämfört med deras motsvarighet i programbeskrivningen är att-
satsen om att ”skyndsamt ta fram….”. Denna skall då jämföras med att ”Sammanställa våra 
strategier, policys, juridiska och etiska gränsdragningar” i programbeskrivningen. Detta innebär en 
avsevärd utökning av uppdraget och ett tungt ansvar på projektledningen för MU. 

De formella målen – några allmänna kommentarer 
Som framgår av ovanstående hade ARNE-programmet, inte minst dess MU, mycket ambitiösa mål. 
Det finns visserligen uttryck som "bidrar till" (att uppmärksamma stress) i stället för "leder till" 
respektive "inspektörer kan uppmärksamma" i stället för "uppmärksammar". Men samtidigt ska MU 
bl a "möjliggöra ... uppmärksamma de viktigaste ohälsokällorna." Detta kräver att källorna 
identifieras och analyseras så väl att metoder kan utformas som gör det möjligt för inspektörer att 
identifiera ohälsokällornas risker och brister på ett rättssäkert sätt, dvs med stöd i lag eller föreskrift. 
En krävande uppgift som metoderna skall understödja är också att stimulera arbetsgivares allmänna 
organisationsutveckling. Likaså är det främst tillsynsmetoderna som måste bidra till målet att särskilt 
uppmärksamma de arbetsorganisatoriska orsakerna bakom risker som främst anses bero på 
maskiner, produktionssystem och kemiska produkter.   
       
Med sådana mål är ARNEs MU starkt kopplad till hela programmets syfte och genomförande. 
Kompetenshöjningen, dels genom rekrytering av ny personal med mer ASP-kunnande, dels genom 
                                                 
12 Observera att dessa naturligtvis i hög grad knyter an till, och vidareutvecklar, de mål för metodutvecklingen som 
formulerades i Programbeskrivningen.  
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flera olika utbildningar av AVs befintliga personal, krävde visserligen betydande och komplicerade, 
men ändå avgränsade insatser, som kan beskrivas och utvärderas som sådana. ARNEs MU handlar 
däremot om mål och medel i själva arbetsmiljötillsynen, dvs hjärtat i AVs verksamhet. Hur dessa 
metoder utvecklades beror därför på syftet med och styrningen av hela ARNE-programmet.  
       
MU har dock en ännu vidare koppling till AVs allmänna verksamhet och verkskultur. Vad som 
skulle utvecklas beror ju dels på vilka problem arbetslivet har med bristande arbetsorganisation, 
ledning, psykosociala belastningar och negativ stress. Dels beror behovet av tillsynsmetoder på AVs 
utgångsläge, dvs verkets befintliga tillsyn av dessa breda riskkategorier, vilken i sin tur beror på AVs 
dittillsvarande styrning, kompetens, metoder m m för sådan tillsyn. Det är ju gapet mellan 
arbetslivets behov av minskade psykosociala belastningar och AVs insatser för detta, som ska 
minskas genom ARNE. Och som anges i programbeskrivningen ska visserligen rekrytering och 
utbildning höja inspektörernas psykosociala kompetens men ARNEs MU måste ändå ge inspektörer 
som inte är specialister inom området möjlighet att både effektivt och rättssäkert analysera och ställa 
krav på åtgärder mot många olika slags risker och brister inom detta breda och komplexa område. 
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4. KASP och  KOPS/Psykosocial tillsyn av småföretag, två exempel 
på metodutveckling i programmet 

Inledning 
Innan vi går in på hur ARNEs MU fungerade vill vi illustrera denna genom att beskriva 
utvecklingsprocesserna bakom två metoder som tagits fram huvudsakligen inom ARNE-
programmet. Tillvägagångssättet i utvecklingsarbetet skiljer sig här starkt. Därmed kan de sägas 
representera två typfall av metodutveckling. Som nämndes i inledningen kunde vi inte utvärdera 
metodernas bärkraft i praktiken då de fortfarande var under arbete. Däremot gav vi synpunkter på 
de preliminära versionernas användbarhet (se bilagorna 1 och 2). Det första typfallet, KASP, svarar i 
hög grad upp mot den tradition av metodutveckling som varit för handen i verket. Det andra, 
KOPS/Psykosocial tillsyn av småföretag, innebär ett försök att pröva ett bredare, nationellt 
förankrat, metodutvecklingsarbete. Båda metoderna har av oss utvärderats separat. Dessa 
utvärderingar finns som bilagorna 1 och 2 till denna rapport.  

KASP (Kommunikation om arbetsorganisatoriska, sociala och psykologiska 
risker) 
 
Vad är KASP - kort beskrivning 
KASP-metoden ger ett slags grundstruktur för inspektion av arbetsorganisatoriska, sociala och 
psykologiska arbetsmiljörisker i enlighet med "kontrollcykeln" i Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Metoden bygger på kommunikation med arbetsställets representanter och fokuserar på arbetsställets 
förutsättningar och förmåga att genomföra riskbedömningar och riskhantering. Den grundstruktur 
som KASP ger, baseras på centrala inslag i SAM. Den är tänkt att vara generellt tillämpbar, samt 
flexibel på så sätt att den enkelt kan "byggas ut" och kompletteras, t ex med observationer, när 
målsättningarna med inspektionen är mer omfattande etc.  
       
En KASP-inspektion följer sålunda en kontrollcykel. Den är ett sätt att strukturerat genomföra, och 
för de inspekterade på ett lättfattligt vis åskådliggöra, centrala steg i en förebyggande 
arbetsmiljöstrategi. Inspektionen sker enligt följande steg: Vilka risker kan identifieras? Hur 
undersöker arbetsplatsen dem? Hur bedöms de i förhållande till mål och krav? Hur planeras 
åtgärder? Hur genomförs de? Hur följs de upp?  
       
KASP är enbart ett verktyg för kontroll och kommunikation vid själva inspektionsmötet. Den 
innehåller inga ställningstaganden kring t ex antal möten, vilka personalgrupper som skall vara 
representerade etc. Den innehåller heller inget om övriga led i inspektionskedjan, såsom 
förhandsinformation, avisering, författande av Inspektionsmeddelande, uppföljning etc. 
       
Målsättningen med skapandet av denna metod har varit att ge inspektören ett enkelt och smidigt 
verktyg vilket inte kräver alltför stora utbildningsinsatser och specialkompetens. Förutom själva 
metoden finns i manualen en mindre bilaga med vägledning för frågor om ASP-risker, samt exempel 
på hur inspektionen kan avlöpa.       
   
Hur skapades KASP? 
KASP kom att utvecklas inom ARNE som ett resultat av det möte projektledaren för ARNEs MU 
hade med ledningspersonal vid AVs Umeådistrikt i oktober 2001.  Tankarna och idéerna kring 
KASP hade dock vuxit fram på annat sätt i distriktet: 
 

Det här att vi nu kör KASP-projektet har att göra med att vi har fått pengar för att få hjälp med att 
dokumentera, få hjälp med att utvärdera på vårt sätt. Det var väldigt bra för oss för vi kände att vi har hållit 
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på att fundera och utveckla och tillämpa de här tankarna i många år, men vi åstadkom inte att få ned det på 
papper. Vi tyckte att det verkade bra, men det är ju intressant att få reda på om mottagaren också tycker att 
det funkar bra. ARNE-pengarna gjorde det möjligt för oss att få hjälp på så vis.  
A. Egentligen var det ett projekt ni redan hade då ARNE kom? 
E. Ja vi sökte medel just för att kunna få hjälp med att få ned det på papper. 

 
Utvecklingen av KASP började under 2002 då en inspektör samt TD började föra en diskussion 
med representanter för universitetet i Umeå, avdelningen för kommunikationspsykologi. Grunden 
var en, av distriktsledningen uttryckt, önskan om att få ett instrument, eller en lathund, som kunde 
användas även utan mer omfattande förberedelser inför inspektion. Successivt och i samråd mellan 
inspektören och forskarna, genomfördes sedan ett utvecklingsarbete vilket i huvudsak baserades på 
den involverade inspektörens egna inspektioner av skolor under ett års tid. Man prövade sig fram 
och utmejslade det som så småningom blev KASP. Forskarna deltog och observerade med jämna 
mellanrum vid inspektionerna.  
       
Den inspektör som var drivande, var redan från 1995 med i utvecklingsarbetet tillsammans med 
universitetet. Den kontrollcykel – som vilar på dåvarande IK, nu SAM – som sen blev kärnan i 
KASP föddes i diskussioner mellan denne inspektör och TDn. Cykeln kom i nästa steg att utvecklas 
inom ramen för den s k PSI-metoden (Projektstödd Systeminspektion; Strangert, 2000). KASP är i 
grund en utveckling från PSI, cykeln är bärande element i båda metoderna.  
       
PSI utvecklades alltså under mitten av 90-talet i samarbete mellan AI Umeå och ovan nämnda 
forskare vid universitetet. En generell kritik mot PSI-metoden bland inspektörerna var att den var 
alltför svår, krävde alltför stora resursinsatser, samt innehöll alltför mycket standardiserade 
frågemallar och fastlagda turordningar. Flera av de vi intervjuat vid Umeå-distriktet menar att KASP 
tog det som var “genialt” i PSI, kontrollcykeln eller “loopmodellen” som vissa kallar den, och 
vidareutvecklade till ett enkelt och tillgängligt instrument. De intervjuade vid AI i Umeå värjer sig 
dock mot påståenden att PSI gick mer “på djupet”, får fram mer kunskap om situationen på 
arbetsstället. Tvärtom menar en del att PSI i och med sin standardisering hindrade inspektören att 
“djuploda” och vara följsam mot det som kommer upp under inspektionen. Det strikta följandet av 
mallar tvingar inspektören att scanna ytligt. Det får till följd att denne beter sig onaturligt i 
kommunikationen. Bland annat den ansvarige forskaren menar däremot att PSI, när den följdes 
ordentligt, var ett utomordentligt verktyg. Det huvudsakliga problemet med tillämpningen låg just 
här, att inspektörerna inte följde den på avsett vis, att de tyckte att den var för “krånglig”. Med 
utvecklingen av KASP fanns nu möjligheten att få ett verktyg som låg mer i paritet med de behov 
som inspektörerna uttryckte. 
       
KASP utvecklades alltså inom en liten grupp i ett distrikt. En manual skrevs under 2002. Den första 
upplagan benämndes “utbildningsversion” och kom i januari 2003. Den användes inom ramen för 
inspektörsutbildningens regionala del. De nyanställda inspektörerna var alltså de första som fick 
utbildningen. För övriga inspektörer vid distriktet anordnades två halvdagars utbildning under 
sommarhalvåret. Vid den första fick de närmare information och redogörelse för metoden. 
Uppgiften var därefter att läsa manualen och ge skriftliga synpunkter. Vid det andra 
utbildningstillfället skedde sedan en gemensam genomgång med diskussion kring styrka och svaghet 
i metoden. Efter denna andra dag fick varje inspektör i uppgift att under hösten genomföra minst en 
inspektion med hjälp av metoden. Uppföljning och utvärdering internt inom distriktet, men med 
upphovsmännens medverkan, genomfördes i mitten av december 2003.  
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Utvärderingen av KASP 
       
Vår egen utvärdering startade i augusti 2003. Tanken var att denna i huvudsak skulle vara formativ, 
dvs att vi med denna skulle ge en feedback som kunde bidra till metodens vidare utveckling. För 
detta ändamål var tidpunkten för vår granskning dock något sen. Det hade naturligtvis varit bättre 
om vi hade kunnat starta redan under framtagningen av metoden, dvs innan utbildningen. Viss 
återkoppling, om än mycket försiktig, kunde vi ge löpande vid våra observationer och intervjuer 
under hösten. Den huvudsakliga feedbacken kom dock först med det första rapportmanuset i mars 
2004. I samband med detta hölls några seminarier med upphovsmän, ledningspersonal och 
involverade inspektörer. Skriftliga kommentarer och kritik på vår rapport lämnades också. På några 
punkter var såväl den ansvarige forskaren bakom metoden som TD och den inspektör som varit 
med och utvecklat metoden ganska oeniga med våra bedömningar. Forskarens och de övrigas kritik 
sammanföll dock inte helt. En del av den kritik som vi fick ledde till förändringar, huvudsakligen 
klarlägganden och mer utvecklade skrivningar. Vår slutversion kom i juni 2004.  
       
Eftersom vår rapport var tänkt att kunna bidra till utvecklingen ansåg AV inte att KASP-metoden 
var färdig efter distriktets egen utvärdering. Upphovsmännen/kvinnorna samt ARNEs 
projektledning förväntades diskutera de eventuella problem och den kritik vi framförde för att ta 
ställning till om eventuella ändringar och justeringar skulle genomföras i KASPs metodmanual etc. 
Därefter skulle metoden inrangeras bland verket “godkända inspektionsmetoder”. Frågan kom 
också upp om utarbetandet av en ny version av den i annat sammanhang nämnda  
metodhandboken.  
 
Hur värderar de inblandade själva utvecklingsprocessen? 
KASP var ursprungligen tänkt i en mer utvecklad version, mer anpassad för ASP-frågor. Forskaren 
menar att man lagt detta utvecklingsarbete på is i väntan på att det då pågående arbetet skulle 
resultera i en ASP-föreskrift (som dock alltså inte blev av). Forskaren menar också, i kommentarer 
till vår utvärdering, att en avgörande svaghet i utvecklingsprocessen var att utbildningsinsatserna var 
alldeles för små och att dessa forcerades fram för att möjliggöra vår utvärdering.  
 

Båda versionerna kräver dock utbildning om inte användningen ska begränsas till bara lathundsfunktionen. För 
utvärderingens skull är det viktigt att påpeka att ingen enligt min mening tillräcklig sådan utbildning har  
genomförts för Umeå-inspektörerna. 

 
Och: 
 

Min bedömning är att endast en inspektör, Kerstin F [som medverkade i utvecklandet av KASP], har haft 
tillräckliga förutsättningar att genomföra inspektionen enligt manualen och därför är värd att utvärdera (Bo 
Strangert e-brev). 

 
Även den inspektör som utvecklat metoden tycker att utbildningen varit för mager. Hon menar att 
det måste till ordentlig träning för att få in ”tänket”.   
      Detta verkar också vara en genomgående uppfattning bland de inspektörer vi intervjuat (7-8 
stycken). Utbildningsinsatsen var alltför kort. Allmänt menar man att det behövs träning och 
uppföljning innan en ny metod “sitter”.  
 

Det är mycket ensamjobb, den här KASP-metoden. Överhuvudtaget om man skall lära sig en ny metod så 
tycker jag att det borde finnas handledning hela vägen från början; när man börjar planera inspektionen, boka, 
tänk på det också, ta reda på det, och lika viktigt efteråt. Då blir den här utbildningen i den nya metoden 
bättre. Nu vet jag inte om jag har anammat metoden eller inte, det är liksom inget (……) Hur skall jag veta 
om det var bra eller dåligt (manlig relativt nyanställd inspektör)? 
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Några kommentarer till själva utvecklingsprocessen kring KASP   
KASP-metoden togs fram och spreds uteslutande inom ett av AVs distrikt. Visserligen skedde en 
sporadisk dialog med projektledningen inom ARNE. Ändå är det vårt intryck att metoden, samt 
uppläggning och beslut kring dess framtagning, först och främst var en intern affär vid distriktet. 
Här följs alltså den gällande traditionen för metodutveckling inom verket. Några närmare 
överväganden kring hur själva utvecklingsprocessen skulle ha kunnat bidra till spridning och bred 
förankring av metoden verkar inte ha gjorts. Tillhörigheten till ARNE-programmet innebar inget 
genombrott härvidlag. Den verkar mest ha handlat om att den formella inordningen i programmet 
medförde resurser och gav legitimitet för själva utvecklingsarbetet. En redan påbörjad 
metodutveckling inordnades under ”ARNE-hatten” helt enkelt.  
       
Vi såg i vår utvärdering att det inom projektet rådde stor oklarheter och brist på samsyn, om KASP 
över huvud taget var att betrakta som en metod, eller ett enkelt verktyg för kommunikation i själva 
mötet. En följd av detta var att vi mötte ganska olika uppfattningar bland upphovsmännen kring 
vart KASP syftade. Något stöd härvidlag från projektledningen inom ARNE verkar heller inte ha 
existerat. Något som i sig kan hänföras till brister i ARNEs plattform, där dessa begrepp inte 
definieras. Detta väcker frågor om hur metoden egentligen godkändes, vilka krav hade man ställt 
innan? Vilken typ av initiativ ville man se och vilka regler för godkännande av projekt hade man satt 
upp? Den knapphändiga utbildningen i metoden pekar också på brister i planeringen av hur metod- 
och kompetensutveckling skall kopplas till varandra.   
     
Vår utvärdering kom igång sent. Den kunde därmed inte riktigt leva upp till målsättningen att vara 
formativ, samtidigt som den inte heller kunde summativt utvärdera en färdig och använd metod. 
Detta pekar slutligen på brister i den initiala planeringen av ARNE. Frågan om utvärdering av olika 
metodutvecklingsprojekt kom ju upp ”på bordet” ganska sent, när största delen av programtiden 
redan hade förlöpt. 
   

KOPS (Kommunikation Om Psykosocial arbetsmiljö i Småföretag; efter vår 
utvärdering benämnd Psykosocial tillsyn av småföretag) 
 
KOPS – kort beskrivning 
KOPS är på flera sätt annorlunda än KASP. Den är… 
 

       ... både en inspektionsmetod och ett pedagogiskt arbetssätt med inriktning mot organisatoriska och 
psykosociala arbetsmiljöförhållanden riktad mot småföretag med minst 5 och upp till ca 20 anställda (KOPS-
metodbeskrivning 2004:1). 

 
KOPS-metoden är avsedd att motivera småföretagaren att arbeta med sin arbetsmiljö. Den 
genomförs i flera steg. Först skickas ett frågeformulär till arbetsgivaren. Inspektionsbesöket på 
arbetsplatsen inleds med ett sedvanligt klargörande av besöket hos arbetsgivaren. Därefter följer 
besökets centrala del i form av ett gruppsamtal med de anställda och (om möjligt) skyddsombud. 
Besöket avslutas med ett sammanfattande samtal med arbetsgivaren. Genom det relativt löst 
strukturerade – men ändå styrda – samtalet (dialogen) med de anställda får inspektören fram 
riskbild(er) på arbetsplatsen. Viktigt är att få en sammanhållen bild av arbetsplatsens 
stressproblematik så som de anställda upplever den, och som inspektören bedömer den enligt de tre 
s k KOPS-nivåerna. Hon/han diskuterar sedan denna bild med arbetsgivaren i det 
avslutande/sammanfattade samtalet. Detta bekräftas av en inspektör som deltagit i 
utvecklingsarbetet:  
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 Vi är ju i andra inspektionsmetoder vana att fråga och få svar. Så det här är ju lite annan vinkel, 
att försöka  få dem att beskriva det de tycker (anställda) är viktigt, vad funkar bra och vad funka 
dåligt, utan att jag har  frågat. 

 
Målet är att få en så verksamhetsnära bild som möjligt. På så sätt skapas god legitimitet för 
eventuella kravställanden.  
 
När startade KOPS? Varifrån kom initiativet?  
Beslutet att inom ARNE-programmet ta fram en särskild metod inriktad på småföretag bygger på 
erfarenheter av småföretagens specifika förutsättningar och ett konstaterat behov av information om 
arbetsmiljö anpassad till dessa förutsättningar. Småföretagarna har generellt låga kunskaper i 
arbetsmiljöfrågor. De känner sig oftast främmande inför att systematisera den egna 
arbetsmiljöverksamheten på det sätt som SAM-föreskriften beskriver. Detta upplevs dessutom ofta 
som byråkratiskt. Termer och ordval i föreskrifter, information etc upplevs som krångliga och 
avskräckande vilket ökar småföretagarens ”… behov av hjälp med konkreta råd och förslag på praktiska 
lösningar av arbetsmiljöproblem” (KOPS-manualen sida 2). Därför ville man med KOPS utveckla en 
annan typ av metod med vars hjälp man på ett enklare och tydligare sätt kan, dels bedöma negativ 
stress och arbetsorganisatoriska brister oavsett verksamhetens art eller bransch, dels förmedla 
information och kunskap om hur ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas. 
Utvecklingsarbetet startade som ett samarbete mellan AVs Härnösandsdistrikt och huvudkontoret i 
Västra Skogen.  
 
Ett projektplan upprättades vilken presenterades för ARNEs styrgrupp som senare (våren 2002) 
godkände projektet. Projektuppdraget överlämnades till projektledaren Johnny Jonasson som dock 
något senare gick över till andra arbetsuppgifter. Efter ca 3-4 månaders (internt) sökande efter en ny 
projektledare övertog MUs projektledare Stig Marklund även denna post.  
         
Uppdraget13 i KOPS-projektet syftade till att: 
 

-  ta fram en metod som riktar sig mot småföretagens psykosociala arbetsmiljö. 
-  metoden ska vara enkel att utföra och inte kräva några större utbildningsinsatser. 
- metoden ska inte ta för lång tid att genomföra, m h t dels AVs resurser, dels arbetsgivarens resurser.  

 
KOPS är ett resultat av ett distriktsövergripande utvecklingssamarbete mellan inspektörerna. Det har 
skett både praktiskt och teoretiskt på distrikten samt genom ett antal gemensamma projektmöten på 
huvudkontoret i Stockholm (vanligtvis en gång per månad). Samarbetet har successivt utvidgats till 
allt fler distrikt. Mot slutet av projekttiden ingick alla utom två distrikt i utvecklingsarbetet. 
Inspektörerna som deltagit i utvecklingen av metoden har framfört både positiva och negativa 
erfarenheter av själva utvecklingsarbetet. Positivt var just att arbetet skedde på distriktsövergripande 
nivå och i nätverksform. Men det faktum att det successivt kom till nya deltagare gjorde dock att en 
hel del tid förlorades. Eftersom varje ny deltagare fördröjde processen blev arbetet onödigt tungrott 
och ineffektivt 
  
KOPS idag? 
KOPS-projektet är idag avslutat. Metoden och dess manual har genomgått flera justeringar, delvis 
som resultat av vår utvärdering. Metoden har också bytt namn, den heter numera Psykosocial tillsyn 
av småföretag – inspektion genom gruppsamtal. Vidare planeras under 2005 en utbildning i metoden 
för inspektörer på fyra platser i landet. Dessutom har en ”pilotkurs” för 11 inspektörer vid 
Härnösandsdistriktet hållits i februari 2005. Under de två dagarna fick inspektörerna träning i att 

                                                 
13 Enligt ett e-postmeddelande från projektledaren Stig Marklund 2004-08-23 
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leda fokuserade samtal och enligt deltagarnas utvärdering motsvarade denna utbildning mycket väl 
deltagarnas behov av kunskap om samtalsmetodik.14  
 
Generella slutsatser av KOPS-projektet i relation till ARNE  
KOPS är troligen den enda metod som har initierats och utvecklats helt inom ARNE-programmets 
ramar. Här har alltså funnits en möjlighet för projektledningen att från början, utveckla ett arbete i 
enlighet med målsättningarna i programmet. Som helhet har KOPS-projektet haft ambitioner att 
inte bara utveckla en metod, utan även att skapa en utvecklingsprocess vilken, via en involvering av 
samtliga distrikt, bidrar till enhetlighet och gemensam metodanvändning inom hela verket. 
Samarbetet kring metoden har förhoppningsvis motverkat ”revirtänkande” och gränssättningar 
mellan distrikten. Ett problem i processen har dock varit att man inte kunde etablera ett fast och 
sammanhållet nationellt nätverk i utvecklingsarbetet.  
       
KOPS betoning av insiktsskapande kring den psykosociala arbetsmiljön bör också ha bidragit till att 
hålla diskussionerna kring ASP-frågornas specifika karaktär och problematiken kring hur de skall 
inspekteras vid liv i de olika distrikten. Som vi tidigare diskuterat har ASP-frågornas inträde i AVs 
verksamhet inte åtnjutit en självklar acceptans. KOPS-metoden utgår från ett annat sätt att närma sig 
arbetsplatserna än den traditionella tillsynen genom en utomståendes (inspektörens) 
detaljgranskning. Ett annorlunda angreppssätt anses vara särskilt viktigt när det gäller de mindre 
företagen. KOPS utgångspunkt är att genom dialog komma fram till en gemensam riskbild på 
arbetsplatserna och därmed öka arbetsgivarens medvetenhet om vikten att uppmärksamma 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. I riskbeskrivningen skall såväl arbetsgivaren som arbetstagarna känna 
igen sig. Ett sätt att uppnå detta är just via genomtänkta samtal med de anställda.  
       
Vår utvärdering visade att relationen mellan ASP och SAM var oklar i KOPS. Vår rekommendation 
var att utveckla ett tydligare samspel mellan tillsynen av dessa. I det slutliga förslaget till 
metodmanual (2005-06-14) diskuteras dock inte denna problematik. Vad vi tycker oss kunna se här 
är att SAM fortsatt uppfattas som en fråga, ett sakområde bland andra, inte en grundläggande 
strategi som skall genomsyra all tillsyn. KOPS tillkom visserligen för att direkt kunna inspektera 
ASP-problem i småföretag utan att behöva gå via deras systematiska arbetsmiljöarbete (som ju sällan 
fungerar) eller en ASP-inspektion utifrån stegen i SAM-processen, vilka också lätt upplevs som 
främmande i småföretag (Marklund, 050517). Detta obyråkratiska och direkta angreppssätt är 
begripligt gentemot småföretagen. Dock syftar metoden till en tillsyn som också ska lära företagen 
att själva bättre förstå vad ASP-frågor är för något och hur de kan hanteras. Vi finner det då 
förvånande att man i KOPS-tillsynen inte tar den upplagda chansen att avslutningsvis klargöra för 
chef och anställda att det systematiska samtalet i KOPS är ett typiskt exempel på en riskbedömning 
enligt SAM och att hela SAM i stor utsträckning kan använda sig av sådana vardagliga men ändå 
systematiska metoder. Inget av detta nämns dock i instruktionen, eller utfördes i de fyra tillsyner vi 
observerade eller ingår i vårt övriga material om KOPS.  
 
 
 
 

                                                 
14 Uppgifterna är hämtade från det slutliga förslaget till metodmanual daterat 2005-06-14, s 5. 
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5. Metodutvecklingsarbetet inom ARNE-programmet 

Inledning – före, under och efter 
I vårt uppdrag att utvärdera ARNEs MU ställdes en rad frågor, dels den 30 juni 2003 som allmän 
grund för vår utvärdering av MU, dels uppdaterade och mer avgränsade den 3 december 2004 för 
särskilt denna övergripande utvärdering. Eftersom ARNE-programmet var brett med höga 
ambitioner blev också uppdragsbeskrivningen bred och komplex. Nedan diskuterar vi uppdragets 
inre perspektiv, om MU som ett "innovationssystem" inom AV, uppdelade på: 

• Förarbete och förutsättningar för MU inom ARNE 
• Under MU, styr- och arbetsformer 
• Efter, resultat och lärdomar 

Före: MUs uppdrag berörde AVs hela verksamhet 
 
Tillsynskedjan och tillsynsrollen som grunder för ASP-metoder 
Målet för ARNEs MU "är ta fram metoder för att ringa in riskkällor inom området psykosocial 
arbetsmiljö" (projektbeställning 020122). MUs mål anges mot bakgrund av de ovan diskuterade 
kraven i AVs regleringsbrev för 2001. Där skriver regeringen bl a  
 

att målet är att uppnå en minskning av ohälsa pga faktorer som har samband med arbetets organisation och 
ledning. De arbetsmiljöfaktorer som avses är sådana som kan påverkas genom konkreta krav. Det kan gälla 
negativ stress, sociala faktorer, arbetsbelastning, ensidigt fysiskt arbete m m. Det kan även gälla 
arbetsanpassning.  

 
I MUs egen projektbeställning skriver AV vidare att "Grunden i psykosocial tillsyn utgörs av 
kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet" (vilket även anges som grund för hela ARNE-
programmet i dess programbeskrivning). Med dessa skrivningar är MU-projektets ambitioner höga. 
De minskas inte av att AVs vision är att "vara den viktigaste aktören för att förverkliga samhällets 
ambition att alla skall ha en god och utvecklande arbetsmiljö" (SOFIA, 2004, s 14). I detta fall bör 
visionen avse att AV skall vara den viktigaste aktören för att urskilja och ingripa mot organisatoriska 
och psykosociala hälsorisker i arbetet. En förutsättning för att MUs metoder – liksom för all statlig 
tillsyn – ska närma sig detta mål är att de har en rättslig grund för sina tillsynskrav. Metoderna ska 
resultera i krav som leder till åtgärder mot de breda riskkällorna inom ASP-området och som 
grundas i rättslig reglering av denna. Hur metoder för ASP-tillsyn kan utformas beror därför i hög 
grad på hur tydliga kraven i lag och föreskrifter är i frågor om negativ stress, arbetsbelastning m fl 
"faktorer som har samband med arbetets organisation och ledning".  
      
De rättsligt grundade metoderna ska tillämpas i inspektörsarbetet. Det är orealistiskt att nå så precisa 
ASP-regler att en inspektör med begränsad kunskap inom området kan tillämpa dessa väl utan 
vägledning av någon metod. Utöver att stödja inspektören i den enskilda tillsynen är metoderna 
dessutom AVs medel för att bättre styra tillsynen mot ökad likformighet, förutsägbarhet osv. Hur 
styrningen via gemensamma metoder kan gå till beror dock också på inspektörernas kunskaper 
jämfört med vad som krävs i tillsynen på de olika arbetsplatserna. Vilka metoder som MU kan och 
bör ta fram beror därigenom även på kompetensen hos AVs inspektörer. MUs roll i att genomföra 
regleringsbrevets uppdrag och AVs vision kan därför beskrivas som en länk i en tillsynskedja, från 
statens mål (i regleringsbrev m m) till AVs åtgärdskrav på arbetsplatserna om ASP-miljön. 
Tillsynsmetoder bör ses som en brygga, en förmedling mellan reglernas krav och inspektörernas 
kompetens. Det är som en länk i denna kedja metoderna behöver utformas för att de ska kunna 
fungera väl i en strategi för bättre ASP-miljö: 
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Modell 1: Tillsynskedjans Regler, Metoder och Kompetens som grund för tillsynsmetoder 

Statens 
mål 

Regler Tillsyns
metoder 

Kompe-
tens 

Åtgärds
-krav 

ASP 
-miljö

TillsynsverksamhetenInput Output 

Tillsynskedjan handlar om vad som ska åstadkommas i arbetsmiljön. Men i tillsynen av komplexa 
frågor påverkas både mål och medel av AVs tillsynsstrategi, av hur verket och dess inspektörer 
bedriver tillsyn (i detta fall att motverka stress och andra organisatoriska arbetsmiljöproblem). 
"Tillsynsstrategi" är en stor fråga som berör alla led i tillsynskedjan vilka AV råder över. Några 
centrala, och samverkande, aspekter är dock viktiga för utvecklingen av metoder för ASP-tillsyn: 
 
- Balansen mellan kvantitet och kvalitet i AVs tillsyn. Ska inspektionen nå flesta möjliga arbetsplatser 
–vilket går att mäta– eller är målet även att varje inspektion (också) bör leda till djup och långsiktig 
förbättring på respektive arbetsställe? Den verksinterna debatten om Fokusmetoden handlar bl a om 
oenighet och oklarhet om detta. 
- Kombinationen av kontroll respektive rådgivning/utvecklingsstöd. Inom AV tycks enighet råda 
om behovet av kontroll ("polisrollen") liksom om att inspektörer vare sig ska vara gratis konsulter 
eller binda verket till ansvar för utfallen på arbetsplatserna. Däremot har det tidiga 90-talets 
införande av SAM och ökade betoningen på ASP-frågor medfört att AV och dess inspektörer på ett 
annat sätt än tidigare samspelar med arbetsplatserna om deras organisation och styrning. AVs 
reglering av dessa frågor innebär krav på organisationsutveckling, av arbetets organisering och/eller 
dess styrning. Både enskilda inspektörer och tillsynen som sådan får därigenom en annan roll än när 
det gäller att kontrollera och kräva uppfyllande av tekniska föreskrifter. Det är främst denna sida av 
tillsynsstrategin som Olsson (2001) tar upp när han rekommenderar att man internt diskuterar 
verkets "tillsynsroll".  
- Synen på inspektörsarbetet som å ena sidan något som kan och bör styras noga av AV genom 
verksamhetskontrakt, instruktioner, metoder m m eller å andra sidan något som i hög grad måste 
situationsanpassas och därför bygga på inspektörernas individuella bedömningar utifrån en 
professionell kompetens. 
 
I en modell över faktorer som är viktiga för utformningen av metoder i tillsynen påverkar 
tillsynsstrategins hur-frågor svaren på tillsynskedjans olika vad-frågor:  
 
Modell 2: Sambandet mellan Tillsynsstrategin och Tillsynskedjan 
 

Metoder för tillsyn av ASP-frågor kan inte beräknas fram ur denna oundvikligen förenklande 
modell. För att utveckla effektiva tillsynsmetoder, inklusive i ARNEs MU-projekt, krävs däremot att 
metoderna tar hänsyn till hur dessa kopplingar påverkar inspektörsarbetet.  

Statens 
mål 

Regler Tillsyns
metoder 

Kompe-
tens 

Åtgärds
-krav 

ASP 
-miljö

TillsynsverksamhetenInput Output 

VAD: 

HUR: AVs Tillsynsstrategi

 
Oklara utgångspunkter för vad MU skulle åstadkomma 
AVs olika val om hur man hanterar tillsynsrollen beror mycket på de praktiska förutsättningarna. 
Statens/AVs reglering och tillsyn styr inte ensamma vad som händer i produktionen och dess 
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arbetsmiljöer. Hur tillsynsmetoder kan tillämpas i inspektörsarbetet på arbetsplatserna är 
grundläggande för värderingen av vad som är en "bra" metod. Även denna praktiserbarhet påverkar 
därför hela tillsynskedjan, t ex hur olika regler utformas. Detta togs bl a upp i debatten om 
lämpligheten och möjligheten att utforma en föreskrift om sociala och psykologiska 
arbetsförhållanden (Linde m fl 2005). 
       
I vår utvärdering har vi uppfattat att praktiserbarheten innebär att den konkreta MU också måste 
grundas i tillsynens och enskilda inspektörers erfarenheter. ASP-området är stort och komplext. Det 
går knappast att utifrån en allmän problembeskrivning "räkna ut" vad inspektörerna ska göra i sin 
ASP-tillsyn. AVs förbättring av sin ASP-tillsyn bör också bygga på verkets, dvs framför allt 
inspektörernas, befintliga erfarenheter. MUs arbete behöver därför definieras såväl utifrån de 
allmänna rättsreglerna, statens mål och AVs tillsynsroll, som utifrån en mer praktiskt förståelse av 
vad metoderna ska åstadkomma. Om det senare behöver frågor ställas av typen:  
- Vad brast i AVs tillsyn av ASP år 2000, respektive i metoder m m för att stöda denna, inklusive i 
tillsynen av SAM (dvs som en  central grund för bättre ASP-tillsyn). 
- Vilka mer preciserade metoder behöver MU därför åstadkomma för att uppnå en tillsyn som 
främjar målet om en god ASP-miljö (åter, inklusive med vilken koppling till SAM)?  
 
Detta kräver i sin tur kunskap om å ena sidan AVs dittillsvarande metoder, stödverktyg, arbetssätt 
m.m. om ASP-frågor, dvs vad som fanns av både metoder och arbetssätt och hur dessa ansågs 
fungera. Å andra sidan behövs även en kunskap om vad som brister i ASP-miljön i olika typer av 
verksamheter. Åtminstone behövs en översiktlig sammanställning av dessa brister så att 
tillsynsmetoderna kan anpassas till vilka slags förbättringar – och därmed krav från AV – som främst 
anses behövas i olika delar av arbetslivet. Det är gapet mellan vad AV gjorde år 2000 respektive 
bristerna i de olika ASP-miljöerna som ARNEs MU-projekt ska söka överbrygga bättre. Samtidigt 
ska denna metodöverbryggning koppla ihop regler och kompetens i tillsynen. 
       
Trots dessa samband bedrevs ARNE-programmets MU relativt isolerat från tidigare och pågående 
arbeten inom AV med relevans för vilka metoder som behövdes för en bättre ASP-tillsyn och hur 
dessa kunde utformas. Inom de frågor av betydelse för MU som man själv förfogade över inom 
ARNE fanns däremot en omfattande samverkan, dvs mellan MU och 
utbildningsdelen inom ARNE. 
 
Oklar  problembeskrivning av hur tillsynen skulle förbättras 
AV vill förbättra sin verksamhet genom att använda de s k SMARTA-kriterierna för sin målstyrning 
och utvärdering (SOFIA, 2004, s 10). Mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidssatta  Även med respekt för svårigheterna att ange så tydliga mål för ARNEs MU är det 
förvånande att inga försök gjordes att precisera dessa. Projektbeställningen upprepar endast valda 
delar av regleringsbrevets allmänna mål samt den lite utförligare – men lika allmänna – 
problembeskrivningen i ARNEs programbeskrivning. 
       
Detta innebär att MU inte gavs något mål som gick att sikta på. Vi kan därför inte besvara den 
centrala fråga vi fick i utvärderingsuppdraget (030630) om att "Är kunskapsläget tillräckligt bra, dvs 
går det att tydligt ange de krav och kriterier som tillsynen ska arbeta utifrån, eller måste man bättre 
känna mekanismerna bakom utvecklingen av sjukskrivningstalen för att kunna utforma och 
implementera (det administrativa styrmedlet) tillsyn?". Detta eftersom AV inte före och ARNE inte 
under MU självt sökte besvara frågan. Hur MU har nått sina mål kan därför endast diskuteras ur 
olika allmänna utgångspunkter. Vad som AV inte gav som riktlinjer för MU var: 
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• En problembeskrivning av vari bristerna i arbetslivets ASP-miljöer närmare bestod som dels 
en allmän målbild för bättre tillsynsmetoder, dels mera konkreta delproblem som grund för 
att utveckla enskilda ASP-metoder. Det är inte lätt att ställa samman den heterogena och 
ibland motsägande forskningen om ASP-problematiken. Dock var Sahlingruppens båda 
rapporter (Ds 2000:54 och 2001:28) översikter av dessa problem just med inriktning på hur 
staten borde förbättra sin tillsyn. Inom ARNE och dess MU förekommer vissa hänvisningar 
till enskilda forskningsrapporter men inte någon allmän problemöversikt, genom diskussion 
av dessa två rapporter eller andra övergripande sammanställningar av vad som behöver 
åtgärdas i ASP-miljöerna.  

 
• För att mer praktiskt definiera vad en bättre tillsyn skulle uppnå hade emellertid en del arbete 

gjorts inom AV. Detta hade främst ställts samman i en översikt år 1999 av metoder m.m. 
som användes inom distrikten för tillsyn av ASP, den s k OST-2. Kanske ännu viktigare var 
den förfrågan till distrikten som ASS/AV gjorde år 2000 med önskan om förslag på hur 
verket borde använda sina ökade anslag för att förbättra särskilt ASP-tillsynen. På detta 
inkom en rad olika synpunkter. Utifrån dem ställde man samman en översiktlig rapport 
(Olsson, 2001; se ovan). Både Olsson och författaren till OST-2 rapporten medverkade i 
ARNE men någon hänvisning till vilka metoder som fanns respektive behövde förbättras 
görs inte i några dokument från MU eller övriga ARNE. Såvitt vi kunnat utröna har tidigare 
bristbeskrivningar-önskelistor heller inte ha använts som  underlag för att beskriva vad 
metoderna skulle uppnå. 

 
• Inom själva MU gjordes en rundresa med flera möten på alla distrikt hösten 2001. Inför 

detta skickade projektledare för MU ut en rad ambitiösa diskussionsfrågor om vad som brast 
i tillsynen, hur denna kunde förbättras osv. Detta rätt omfattande kartläggningsarbete 
dokumenterades dock inte annat som en summerande OH-bild med förslag på nio MU-
projekt (varav flera inte är metoder utan något annat) pga tidsbrist, det magra resultatet och 
känsligheten i att beskriva hur dåligt utgångsläget var (Marklund, 050517). ARNEs styrgrupp 
begärde inte heller någon skriftlig redovisning av vad som hade kunnat bli en slags "baslinje" 
mot vilken MU mer precist hade kunnat inriktas och sedan utvärderas.  

 
ARNE  kopplades inte  till arbetet med den nya ASP-föreskriften 
I slutet av 1999 lade AVs nytillträdde GD ned projektet med att utarbeta en allmän föreskrift om 
ASP-frågor. Detta hade drivits av och till under 90-talet, med olika avbrott inte minst pga växlingar 
på GD-posten, men nu las det definitivt ned. Under 2000 tillsatte dock regeringen den nämnda 
Sahlingruppen bl.a. med uppdrag just att överväga om det behövdes tydligare reglering för att 
motverka negativ stress o d i arbetslivet. I möten med AV och i sina rapporter rekommenderade 
gruppen att AV skulle överväga en mer preciserad reglering än vad som finns i AML. Därefter 
startade AV år 2002 ett nytt projekt med en ASP-föreskrift som främst skulle ställa samman de 
redan existerande ASP-reglerna som fanns utspridda i andra föreskrifter. Efter intern diskussion om 
möjligheten att juridiskt precisera kraven på ASP-miljön samt starkt motstånd från arbetsgivarna 
mot ett remissförslag år 2003-6-16 las dock även detta projekt ned år 2004.  
       
ARNE och dess MU hade flera underhandskontakter med föreskriftsarbetet, inte minst med dess 
projektledare, bl a genom att båda projekten låg under CTO, dvs AVs enhet för sådana frågor. 
Kopplingen mellan föreskrift och metoder diskuterades däremot inte i ARNEs styrgrupp (dvs enligt 
dagordning och protokoll). Detta trots att det enda enskilda projekt som pekades ut i AVs 
projektbeställning av MU: "Strategi, policyfrågor, etiska och juridiska gränsdragningar läggs som ett 
särskilt projekt direkt under metodutvecklingsprojektet. MUs projektledare ansåg från början (enligt 
intervju 050517) att det krävdes en tydligare föreskrift som grund för bättre tillsynsmetoder. För att 
bättre klargöra den rättsliga grunden för ASP-krav – och därmed för metoder för sådan tillsyn – 
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drev han på ett principiellt inriktat delprojekt om "strategier och juridiska gränsdragningar" [vid 
ASP-tillsyn]. Till att börja med (möte 2) gav AVs styrgrupp för ARNE det en hög prioritet men så 
småningom minskade stödet och sedan las projektet ner (mötena 7, 10 och 11). Chefen för AI 
(intervju 050607) ansåg att delprojektet syfte i sig var relevant men han var från början kritisk mot 
att det krävde för stora resurser med den valda utformningen och med stor osäkerhet om det skulle 
kunna ge ett användbart resultat. Eftersom detta dels var MUs mest principiella delprojekt, dels var 
omstritt är det olyckligt att vare sig AI-chefens eller projektledarens ståndpunkter återfinns i några 
dokument (utöver som först hög men sedan allt lägre prioritet för strategiprojektet). Effekten blev 
att MU inte fick någon vägledning om vilka ASP-problem i arbetslivet som tillsynsmetoderna skulle 
kunna ingripa mot eller om den rättsliga grunden för att rikta tillsynskrav mot sådana problem.  
 
AVs policy och praktik om SAM  
Kopplingen mellan ASP som mål och SAM som avgörande medel för att nå detta mål (och för att 
förbättra den fysiska miljön) analyserades av Arbetsmiljökommissionen (AMK), särskilt av dess 
arbetsgrupp för arbetsorganisation (SOU 1990:49, bilaga B). Denna koppling utvecklades på ett 
princip likartat sätt av Sahlingruppen (vilken delvis bestod av samma experter på arbetsrätt, 
arbetsorganisation och psykosociala arbetsmiljöfrågor som i kommissionen). SOU 1990 resulterade i 
den ändrade AML av 1991 som införde (dåvarande) internkontrollen och även förstärkte kraven på 
arbetets organisation och den övriga psykosociala miljön.  
       
Genomförandet av SAM betonades också som grund för en bättre ASP-tillsyn i ARNEs 
programbeskrivning (020422), men det nämns därutöver knappast alls i dokumenten om ARNE. 
SAM är visserligen grunden för den föreslagna tillsynsmetoden KASP men KASP initierades inom 
Umeå-distriktet före ARNEs tillkomst. ARNEs styrgrupp har, enligt protokollen, inte berört frågan, 
vare sig principiellt (som analysen i SOU 1990:49) eller det praktiska förhållande att AV parallellt 
med ARNE har sökt att mer aktivt främja genomförande av SAM. Detta trots att CTO som också 
ansvarar för denna utveckling ingick i styrgruppen. 
 
"Honnörsbegreppen" – AVs kriterier för kvalitet i tillsynen 
För tillsynen i allmänhet och ARNEs MU i synnerhet har vi stött på flera begrepp-krav om kvalitet 
som AV anser att tillsynen ska uppfylla. I bl a vårt uppdrag (men olika formulerat 030630 respektive 
041203) talas det om att metoderna ska främja tillsynens 

• Objektivitet 
• Rättssäkerhet 
• Tillförlitlighet 
• Trovärdighet 
• Enhetlighet, och 
• Effektivitet. 

 
Emellertid har vi i vår utvärdering kallat dessa för "honnörsbegreppen", eftersom de 
I. Har högt statusvärde och återkommande används för att ange att kvalitetskraven är höga. 
II. Ändå inte kan spåras till någon auktoritet eller annan enhetlig källa. 
III. I stället blandas begreppen-kraven: 
      - i skiftande kombinationer,  
      - utan definitioner eller med motsägande och-eller ofullständiga sådana och  
      - utan kommentarer om t ex överlappningar eller behovet att prioritera mellan dem. 
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Intervjupersoner har hänvisat oss till fyra olika källor15 för dessa kriterier, varav dock ingen kunnat 
beläggas vara dessas ursprung. Oavsett den svårgripbara källan handlar begreppen om 
grundläggande kvalitetskriterier för hur de inom ARNE utvecklade metoderna skulle utformas, dvs 
för att brygga över mellan å ena sidan reglernas ASP-krav och å andra sidan arbetsplatsernas behov 
av förbättringar. Med den oklara och delvis motsägande användning som begreppen har inom olika 
AV-dokument kan de dock inte ha väglett MU. De kan därför inte heller vägleda en utvärdering av 
vare sig metodutvecklingsprocessen eller dess metodresultat. Vi kan inte här närmare analysera 
motsägelserna och otydligheterna i hur AV använder begreppen men i den bilagda KASP-rapporten 
diskuterar vi bl a flera olika betydelser av "effektivitet".  
 
Oklarheten i vad dessa grundläggande kvalitetskriterier står för gör det även svårt att svara på flera 
av frågorna i vårt utvärderingsuppdrag. Tillsammans med att KASP och KOPS inte var färdiga och i 
användning gjorde dessa oklarheter det särskilt svårt att ge svar om tillsynsmetodernas användbarhet 
(i uppdraget 030611): 
 
- Hur ”kalibrerar” vi när det gäller tillämpningen av våra metoder för att nå största möjliga enhetlighet? 
- Är metoden/arbetsproceduren förståelig och hanterlig? 
- Är det troligt att man når tillsynsinsatsens mål med dess metod/arbetsprocedur? 
- Om metoden/arbetsproceduren används, ses inspektören som en objektiv bedömare? 
- Får man ett adekvat bedömningsunderlag? 
- Blir resultatet av tillsynsinsatsen trovärdigt?  
 
Den av VUS föreslagna metodutvecklingspolicyn var knappast ARNEs 
När GD i september 2002 beslöt om en gemensam metodutvecklingspolicy för AV hade ARNE-
programmet redan passerat halva sin löptid (Tillsynsserien 5/2002). ARNE är den klart största 
satsningen på att utveckla metoder inom Arbetarskydds-/Arbetsmiljöverket. Dock berörs denna 
policy inte inom ARNE före dess utfärdande och endast perifert därefter (enligt ARNEs dokument 
och intervjuer med MUs projektledare, 050517). Med deras brokiga bakgrund och inriktning var det 
heller ingen lätt uppgift att inordna MUs metodprojekt under den mer strikta strukturen i denna 
policy. Dock tycks MU bara delvis ha försökt följa policyn i sitt vidare arbete med de olika 
projekten. Dess frågor om varför man startar och vad som är nytt i de olika förslagen till metoder 
har i stort lämnats därhän. Detta kan bl a bero på att nästa alla projekten redan hade startats när 
policyn utfärdades, och dessutom ofta på andras initiativ. En närmare bedömning skulle kräva en 
detaljerad granskning av det (ofta ofullständiga) underlaget för de olika metodprojekten. Vi har dock 
inte funnit några dokument som granskar hur olika MU-projekt uppfyller kraven i policyn.  
       
Vi kan inte avgöra vilka krav som ska ställa på tillsynsmetoder eller på hur de ska utvärderas. Dock 
ska en policy i frågan ju mer hjälpa utvecklandet (vara formativ) än i efterhand värdera dess resultat 
(vara summativ). Det är därför olyckligt att ARNEs MU kom att bedrivas relativt isolerat även från 
utformandet av denna AV-policy. Att policyn på ett oprecist sätt använder flera av de nämnda 
honnörsorden som kriterier för MU kan dock samtidigt vara en anledning till att den inte följts 
särskilt väl inom ARNE. De höga men oklara kraven kan göra det svårt att tolka vad policyn 
egentligen betyder i det enskilda sammanhanget.  
 
Metoder och utbildning kopplades ihop inom ARNE 
Inom ARNE-programmet hade man en god samverkan mellan de frågor som projektledarna själva 
rådde över. Kopplingen mellan metoder och kompetens, via utbildning, var stark inom programmet. 
Dessa frågor behandlades upprepade gånger inom programmets styrgrupp och de diskuterades 
återkommande mellan den programansvariga (som också ansvarade för ASP-utbildningarna) och 
                                                 
15 Källorna uppgavs vara GD inför AVs bildande 1/1 2001, i proposition 1999/2000: 141, i AVs regleringsbrev för 2001 
respektive  utvecklade inom ARNE.  
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den ansvarige för MU. Enligt den modell vi diskuterade ovan syftar ju metoder till att brygga över 
mellan vad som (inte) preciseras i reglerna och inspektörernas kompetens. Därför hör utveckling av 
denna kompetens och vilka metoder som behövs nära samman. Och denna koppling skedde alltså 
utförligt inom ARNE. ASP-utbildningarna användes också som stöd i arbetet med MU, t ex för att 
pröva vilka metoder som behövdes och för att testa förslag på  sådana. Likaså sökte man i dessa 
utbildningar lära ut de metoder och verktyg för ASP-tillsyn som redan fanns inom AV. 
 

Under: MU bedrevs med svag styrning  
 
Styrgruppen var mest referensgrupp 
Den kanal som förefaller ha varit mest naturlig för att förankra ARNE och dess MU i verkets övriga 
arbete är ARNEs styrgrupp. Den tillsattes av GD med såväl cheferna för CT som AI som 
medlemmar samt en TD som länge drivit på ASP-frågorna plus företrädare för andra relevanta 
grupper inom AV. Dock möttes styrgruppen först när en fjärdedel av programtiden hade gått 
(september 2001). Gruppen och programmet fick ingen instruktion ifrån verksledningen. Och trots 
dess "tunga" representanter innebar även gruppens sammansättning vissa problem. Ordförande blev 
– enligt AVs arbetsordning – chefen för CT, som dock dels främst har kompetens inom andra 
områden än ARNEs uppgifter, dels var nytillträdd och inte kände till ASS tidigare arbete med 
frågorna. Den som hade sådan ledningserfarenhet, och även hade medverkat i ASS arbete med dessa 
frågor under 2000, var den nytillträdde chefen för AI. Han var dock dels inte ansvarig för ARNE, 
dels hade han sannolikt ett omfattande eget arbete med att organisera samverkan inom den nyss 
sammanslagna inspektionen. Den sakansvarige – chefen för CTO – ingick också i styrgruppen men 
drev ej heller på arbetet. CTO gav t ex inga synpunkter på VUS förslag till metodutvecklingspolicy 
(som AV fastställde september 2001) trots flera förslag till ändringar från den ansvarige för MU 
inom ARNE. Inte heller skedde någon samordning mellan CTOs arbetsuppgifter med MU, med 
utvecklingen av SAM eller med en ny ASP-föreskift (Marklund, 050517). Övriga deltagare i 
styrgruppen tycks ha betraktat sina uppdrag där (enligt ett par intervjuer i vår utvärdering) som att de 
skulle föra in sina speciella perspektiv. 
       
Det tycks därför inte ha funnits någon i gruppen som tog ett övergripande ansvar för vilka mål som 
sattes för ARNE och dess MU och för hur målen nåddes. Det finns inte heller nämnvärda spår av 
övergripande diskussioner om mål och medel i ARNEs MU inom styrgruppen. Få tydliga beslut om 
metodutvecklingen togs innan ARNE led mot sitt slut och gruppen måste föra över arbetet med 
metoderna till AVs ordinarie verksamhet (eller lägga ned delprojekten). Under MU fungerade 
gruppen snarare som en referensgrupp, vilken ARNEs programledare och den ansvarige för MU 
konsulterade efter egna bedömningar. Dock var gruppen även en administrativ grund för 
programmet. Den föreslog anslag och godkännande av olika ARNE-aktiviteter, inte minst för att 
genomföra ARNEs resurskrävande utbildningar. Vid ARNEs avslutning överlämnade gruppen, på 
motsvarande sätt, merparten av de många ofärdiga metodprojekten till CTO, för vilken ARNEs 
programledare hade utsetts som chef. 
 
Metodutvecklingen placerades bland CTs experter men drevs med AIs inspektörer  
I enlighet med AVs arbetsordning placerades MU under den expertenhet där det närmast hörde 
hemma, dvs CTO inom CT. På motsvarande sätt placerades programledaren för ARNE direkt 
under CT. Ett problem som visade sig alltmer under MUs arbete var att utvecklingen av metoderna 
starkt byggde på medverkan av inspektörer, dvs på resurser som styrdes av AI. För en enklare 
samordning och tydligare ansvarsfördelning föreslog därför projektledaren att MU skulle flytta över 
till AI. Då ansåg cheferna för både CT och AI att arbetet redan hade gått så långt att en 
överflyttning var olämplig. Som nämnts visade det sig i det praktiska arbetet med MU i upprepade 
fall att tillgång till inspektörernas tid var en flaskhals i utvecklingen av metoderna. AI behövde 
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självfallet även prioritera en tillräckligt omfattande tillsyn. Samtidigt drogs antalet arbetsplatsbesök 
ned av utbildningen inom ARNE och av handledningen av de många nya inspektörerna. Men brist 
på tillgång till inspektörer bromsade metodutvecklingen. I och med att ARNEs MU formellt förblev 
utanför AIs ansvar kom dock prioriteringarna mellan att hålla besöksfrekvensen uppe respektive att 
investera i utvecklingen av tillsynsmetoder aldrig upp till behandling (så att den syns i protokollen) i 
ARNEs styrgrupp.  
 
Metodutvecklingen blev mest uppsamling av andras initiativ 
Med begränsad anknytning till andra relevanta policys och arbeten och med en otydlig ledning kom 
ARNEs MU att bedrivas informellt och pragmatiskt, men med en administrativ samordning via 
styrgruppen. Inte minst kom MU att överta en rad initiativ för att förbättra ASP-tillsynen som 
startats inom distrikten och eventuellt även centralt inom ASS, särskilt pga det ökade intresset för 
sådana frågor under år 2000.  Detta relativt stora "arv" av projekt behandlasinte i MUs 
projektbeställning. Visserligen nämns där även att MU ska vidareutveckla metoder för ASP-tillsyn. 
Detta kan syfta på de många befintliga initiativen. Men trots att flertalet projekt om tillsynsmetoder 
inom MU övertogs från andra, och inte planerades utifrån uppdraget till MU, diskuterades inte 
(enligt protokollen) förhållandet mellan alla lokala initiativ och MUs egna projekt i styrgruppen. Och 
en vidareutveckling i betydelse av en samordning av de lokala initiativen utifrån tydliga gemensamma 
kriterier e d kom inte heller till stånd inom MU (jmf t ex skillnaderna mellan KOPS och KASP). 
       
Frånvaron av diskussion var olycklig eftersom det enbart var ARNEs centrala MU-projekt som hade 
ett allmänt uppdrag att ta fram metoder för bättre ASP-tillsyn. Övriga initiativ hade sannolikt också 
goda grunder men vart och ett byggde på särskilda problembeskrivningar, utan något krav att AVs 
inspektörskår som helhet skulle bli bättre rustade att upptäcka och ställa krav mot risker i 
arbetsorganisationen. Redovisningen av de många projekt som ingått i MU är delvis otydlig, 
inklusive att samma projekt ges olika beteckning i styrgruppens protokoll. Därtill kallades allt inom 
ARNE som inte var antingen rekrytering eller utbildning för metodutveckling, inklusive broschyrer 
för att informera, chefsseminarier o d. Som vi uppfattat de olika projekten (namnen har skiftat och 
vi har inte exakt kunna hålla isär alla delprojekt) kan dessa dock fördelas på dels sådana som 
övertagits från andra, dels MUs egna projekt (varav de som avsågs bli metoder för ASP-tillsyn är 
understrukna): 
 
Övertagna från andra: 
- KASP, ifrån Umeå som vidareutveckling av PSI-metoden i samarbetet med Umeå  
- universitet. 
- APP, ifrån Falun, där den av MU godtagna checklistan var färdig före MU kom igång.  
- Mått i vården, vilket avser tillsyn men inte av ASP. 
- Fokus-metoden, vilket redan utvecklats inom Örebro-distriktet. 
- MAST, som startades i Göteborg (numera: Screeningsmetod för psykosocial och  
- organisatorisk tillsyn). 
- Handledning, vid svåra inspektioner, likaledes från Göteborg men som ej är tillsynsmetod. 
- Stress på byggen kom från CTs byggenhet och har blivit en metod som f n sprids. 
 
MUs egna projekt: 
- Biomarkörer, initierades av MU men visade sig ej fungera som tillsynsmetod. 
- Äldre i arbetslivet, blev en kunskapssammanställning men ingen tillsynsmetod. 
- FHVs metoder för att kartlägga ASP, blev en information men ej heller någon metod. 
- Seminarier för chefer, var sannolikt fruktbara, men inte heller någon tillsynsmetod. 
- MMI-2 diskuterades men startades ej, trots att det prioriterades i MUs projektbeställning. 
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- Det redan i beställningen av MU utpekade projektet om Begreppsutveckling och Strategi avsågs 
ge en bättre grund för att utveckla tillsyn och tillsynsmetoder men blev (som diskuterats ovan) 
inte heller något. 

- Exemplen på formuleringar om brister och krav om ASP-problem moderniserades av MU. 
- Stöd i tillsynen, blev inget då genomgången visade att det som samlats in inte dög. 
- OBS-metoden, togs upp av MU och utvecklas f n till en tillsynsmetod. 
- KOPS (nu Psykosocial tillsyn av småföretag) initierades också av MU inom ARNE och har även 

den blivit ett färdigt metodförslag. 
 
Att ta in, samordna och vidareutveckla goda idéer från andra är i och för sig konstruktivt. Dock 
förstärkte detta gapet mellan vad MU skulle göra och vad det faktiskt gjorde. Uppdraget var att – 
utifrån regleringsbrevets målskrivningar och befintliga ASP-problem (såsom dessa t ex ställdes 
samman i Ds 2000:54 och 2001:28) – ta fram metoder så att flertalet inspektörer kan ringa in och 
ställa krav på åtgärder mot ASP-risker i arbetsmiljön. Vi har ovan beskrivit att det i beställningen och 
vid starten av MU tycks ha saknats en diskussion om vad detta krävande uppdrag egentligen innebar. 
När MU sedan fick ett omfattande arbete med att ta hand om dels en rad "ärvda" projekt, dels 
mycket som inte var metoder för ASP-tillsyn bör detta ha ytterligare försvårat att analysera vilka 
metoder som behövdes för att uppfylla uppdraget. Någon sådan analys gjordes i varje fall inte. Den 
har, som nämnts, inte heller efterfrågats av ARNEs styrgrupp. Vad som i stället gjordes vara att 
främja en rad redan påbörjade projekt och att starta en del egna inom MU, med totalt sett ett allmänt 
syfte att förbättra ASP-tillsynen. Dock, som också nämnts, gjordes detta på så spretande och 
otydliga grunder att det inte är möjligt att utvärdera MU som helhet gentemot sitt uppdrag. 
       
Däremot innebar övertagandet-samordnandet av en rad påbörjade projekt att MU förankrades i flera 
AV-distrikt (enligt listan ovan). Förankring skedde också genom att MUs projektledare hösten 2001 
hade flera möten på samtliga distrikt om vad som borde göras för en bättre ASP-tillsyn. I flertalet av 
projekten ingick representanter för olika distrikt. Den tillsynsmetod som MU själv initierats, dvs 
KOPS, drevs dessutom som utvecklingsprojekt i samarbete med representanter för så småningom 
alla distrikten, just i syfte att metoden skulle godtas av inspektörer i hela landet. Slutligen las ARNEs 
arbete och resultat ut på AVs intranät i slutet av 2003 för information till alla inom verket. 
 
Ett informellt och svagt dokumenterat arbetssätt 
Arbetet med MU är svagt dokumenterat. Detta tycks ha gällt från början. Bl a anges i 
projektbeställningen att en projektplan bör skrivas snarast, men detta tycks inte ha skett. Möjligen 
kan bristen på dokumentation  ha påverkats av arbetsbelastningen, av att styrgruppen inte tycks ha 
efterfrågat mer än administrativa underlag och av att MU fick överta flertalet projekt från andra. Vad 
projektledaren verkar främst ha arbetat med var att driva en rad olika ärvda projekt framåt. I varje 
fall ledde bristen på dokumentationtill två slags problem: 
 

1. Det är allmänt svårt att följa verksamheten. T ex speglas MUs budget i tre olika dokument. 
Den var 4,8 Mkr (enligt 020517), 2,0 Mkr (den 020704) respektive 1,7 Mkr (i september 
2003). Dessa väsentlig olika belopp kan korrekt återspegla planerna respektive de medel MU 
tilldelats, men om det är så kan inte följas i dokumenten. Utifrån styrgruppens protokoll är 
det inte heller möjligt att – annat än ungefärligen – följa när projekt förs in i eller startas av 
MU och vad som sedan händer med dessa. Bl a uppträder samma projekt under flera olika 
beteckningar. Underlag, som enligt protokollen tycks ha lämnats till styrgruppen, är delvis 
svåra att få tag på. Någon samlad akt med underlaget för ARNEs MU tycks inte finnas. 

2. Projektledarens omfattande rundresa och samtal inom alla distrikt hösten 2001 syftade – 
enligt de förhandsfrågor till distrikten som vi sett – till att brett samla in såväl chefers som 
inspektörers synpunkter på ASP-problemen, på den dåvarande tillsynen och på vad som 
borde förbättras i denna. Under 2002 genomförde också projektledaren och en ASP-
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specialiserad inspektör från ett distrikt, dels en inventering av befintliga metoder, stödverktyg 
m m för ASP-tillsyn från alla distrikten, dels en granskning av ett stort antal 
Inspektionsmeddelanden (IM) som innehöll olika ASP-krav. Enligt projektledaren visade sig 
de insamlade metoderna-verktygen inte vara användbara, framför allt då flertalet var gamla, 
medan IM vanligen uppvisade stora brister i otydligt problembeskrivning och otydlig 
kravspecifikation. 

 
Inventeringarna enligt punkt 2 ovan hade kunnat länka ihop MUs projekt med regleringsbrevets 
breda uppdrag. Dvs om distriktens synpunkter plus de befintliga metoderna m m hade ställts 
samman och analyserats utifrån uppdraget för ARNE och dess MU. Så skedde dock inte. Resan 
hösten 2001 resulterade (som nämnts) endast i en OH-bild vilken listade nio projekt, varav många 
övertagits från andra men flera också initierade av MU. Och granskningen av alla metoder-
stödverktyg dokumenterades över huvud taget inte. Genomgången av IM om ASP skrevs ned 
(Marklund 050620) men detta PM återfinns inte i materialet eller protokollen från ARNE. De brister 
i ASP-tillsynen som dessa olika genomgångar påvisade kunde därför inte bilda grund för att 
diskutera vad som behövde förbättras, dvs vad ARNEs MU-projekt skulle söka åstadkomma.  
 
Vad är metoder och hur utvärderas de?  
Frågan om utvärdering och godkännande av metoder togs upp inom MU. Sätten att utvärdera 
varierar dock påtagligt och grunderna för att godkänna respektive underkänna förslag till metoder är 
inte tydliga. I diskussionen med AVs personal framgår det bl a att det finns klart olika uppfattningar 
om Fokusmetoden – som MU ärvde färdigutvecklad – kan anses vara självständigt utvärderad. 
Oklarheter i tillkomst, utvärderingen och användningen av denna och övriga "officiella" AV-
metoder, tas också upp av Eriksson m fl (2004) i en granskning av metoderna i metodhandboken. 
Göteborgsdistriktets MAST-Screeningsmetod för psykosocial och organisatorisk tillsyn ska 
utvärderas genom att den prövas i olika distrikt, vilket dock inte uppfyller AVs policy. Det förefaller 
oklart om "Stress på byggen" ska användas som en metod i AVs tillsyn. Någon utvärdering av denna 
har dock inte ingått i det MU-underlag som vi fått ta del av.  
       
Enligt MUs projektledare, diskuterade han och programledaren ofta vad som egentligen är en 
metod. Detta ledde emellertid inte till någon skriven grund för ARNEs MU. Inga tydliga krav 
ställdes på de olika projekten. Projekt initierades i hög grad från distrikten. Det hela gick sedan via 
projektledningen som alltså inte hade klargjort sina grunder för urval av projekt. Som helhet har MU 
inom ARNE därför inte klargjort vad som är och vad som ska krävas av en metod för tillsyn ASP-
problem. Det verkar som om projektledningen även här har arbetat med en öppen inställning att alla 
(rimliga) projekt måste ges en chans. De har inte analyserat och styrt urvalet av projekt inom MU. 
       
I sin otydliga grund för respektive utvärdering av metoderna avvek ARNEs MU inte från tidigare 
metodutvecklingsarbete inom AV. MU inom ARNE medförde alltså ingen förbättring av hur 
metoder utvecklas inom Arbetsmiljöverket. AVs policy för metodutveckling tycks än idag inte ha 
implementerats inom verket. 
 

Efter: Nuläge och övergripande lärdomar för AVs metodutveckling 
 
Metodutvecklingen förblir lika ostyrd som tidigare  
ARNEs projekt för MU tillkom pga regeringens uppdrag att förbättra metoderna för ASP-tillsyn. 
Programansvariga gavs ett övergripande ansvar att gå igenom vad hur olika metoder skulle utformas 
för att förbättra tillsynen av ASP-miljön. Dessutom skulle de utvecklade metoderna uppfylla AVs 
(under ARNE formulerade) policy för metodutveckling och de kvalitetskrav som uttrycktes i 
honnörsorden (med alla deras oklarheter). MU var också en första, stor satsning på metodutveckling 
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inom det sammanslagna AV. Ovan framgår det att MU haft viss framgång i att förankra 
metodutvecklingen i distrikten. Det är emellertid oklart hur det flertal av metoder som initierats 
lokalt kommer att mottas av andra distrikt. 
       
Däremot är det klart att MU inte har lyckats etablera ett arbetssätt för en gemensam och planerad 
metodutveckling inom AV. Denna utveckling förblir lika brokig och utan styrning som tidigare med 
åtföljande risker för brister i både metodernas kvalitet och för deras acceptans utanför distriktens 
egna revir. Det bör dock betonas att MU i detta knappast har lyckats sämre än ASS-YIs tidigare 
metodutvecklingsinsatser. De metoder som godkänts för att tas med i AVs officiella metodhandbok 
innehåller också flera grundläggande oklarheter (Eriksson m fl, 2004).  
       
Sammanlagt innebär detta att MU inom ARNE bekräftar att AV inte har ett fungerande arbetssätt 
för att utveckla tillsynsmetoder. Utan att kunna uttala oss bestämt tycks det som om verket i de olika 
metodprojekten inte inser svårigheterna och behovet att förankra metoder i tillräckliga analyser av de 
problem metoderna skall lösa. I stället blir det gång på gång mer praktiska och snäva tillfälliga 
lösningar. Så har det i varje fall fungerat inom ARNE. 
 
Magert resultat 
Resultat av ARNEs MU har blivit magert. Ingen metod är ännu godkänd, dvs utöver den tidigare 
Fokusmetoden. Denna har dock godkänts på osäkra grunder och den är inte allmänt godtagen. På 
gång finns OBS, Screeningsmetod för psykosocial och organisatorisk tillsyn (f d MAST) och 
Psykosocial tillsyn av småföretag f d KOPS). Framtiden får emellertid utvisa vilken utvärdering som 
AV gör av dessa och andra metoder och stödverktyg, vilka krav som ställs i utvärderingarna och hur 
metoderna-verktygen uppfyller kraven. Arbetet med KASP vilar f n (dvs augusti 2005). Endast ett 
annat stödverktyg har tagits fram inom ARNE, nämligen APP.  
       
Däremot är det sannolikt att det omfattande och breda arbetet inom MU bör ha bidragit till att 
utveckla både förståelse och arbetssätt hos främst de inblandade ASP-specialisterna men troligen 
även en del övriga inom AI, vilka ibland varit inblandade i, eller har kommit i kontakt med 
metodutvecklingsarbetet. Men denna nytta minskas eventuellt av att samverkan och utbytet mellan 
de olika metoderna tycks ha varit ringa. Extra tydligt blir kanske detta i förhållandet mellan KASP 
och KOPS/Psykosocial tillsyn av småföretag. På plussidan bör dock samtidigt räknas att de projekt 
inom ARNE som inte skulle bli metoder, mer indirekt bör kunna bidra till en bättre ASP-tillsyn, t ex 
genom kunskap av vad FHV kan göra samt ökad förståelse hos inspektörerna av äldres position och 
behov. 
       
Helheten blir ändå ett magert resultat av ett omfattande arbete (hur stort detta arbete varit i 
kostnadstermer har vi alltså inte fått klarhet i). Det är förvånande att AVs styrgrupp för ARNE inte 
ens mot slutet (i varje fall enligt protokollen) reagerade på att projektet knappast uppfyllde sitt 
uppdrag. Medan ARNEs utbildningar verkar ha genomförts med betydande insatser och gett goda 
resultat (också enligt den särskilda utvärderingen), har styrgruppen inte följt upp genomförandet av 
dess andra huvuddel, MU. I stället lämnade gruppen över alla oavslutade projekt till andra enheter 
inom AV, främst till CTO.  
 
Metoderna     
MU har inte heller fungerat som ett lärprojekt för vad som krävs av metoder för ASP-tillsyn. Som 
nämns tycks överföringen mellan de olika delprojekten ha varit begränsad. Och i våra separata 
rapporter om arbetsversionerna till KASP och (dåvarande) KOPS skriver vi om hur den första var 
"överstyrd" medan den senare var "understyrd". Med överstyrning i KASP-fallet menar vi att 
manualen sökte styra inspektörernas arbete i en sådan detalj att dessa i praktiken bara använde 
KASP-hjulet och lite till (detta i sig tycktes dock vara ett nyttigt arbetssätt för att få grepp om ASP-
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miljön). Med understyrning i KOPS-fallet menar vi att en rad av de arbetssätt mm som faktiskt 
användes i KOPS-tillsynen inte hade angetts i instruktionen. Denna saknade därmed väsentlig 
vägledning för hur en KOPS-inspektion skulle gå till.16

       
Nämnda brister kommer förhoppningsvis att rättas till. Mer grundläggande är att ARNEs MU inte 
har gått in på vad som är en lämplig specifikationsnivå i metoder för ASP-tillsyn. Som vi diskuterade 
i KASP-rapporten måste tillsynen bygga på att inspektörerna oundvikligen gör en personlig tolkning 
av ASP-miljön, att de har en professionell kompetens men även ett professionellt handlingsutrymme 
för att göra detta. Sådana frågor diskuterades inte inom ARNE. De återstår därför att lösa, i varje fall 
genom diskussion och riktlinjer. Det är en förutsättning för att AV ska kunna utveckla metoder för 
ASP-tillsyn vilka närmar sig det uppdrag regleringsbrevet gav till ARNE. De som ansvarar för MU – 
men även de chefer som initierar projekten och sätter deras ramar – behöver ta den tid, och skaffa 
sig den kompetens, som behövs för att tillräckligt gå till botten med de problem som metoderna 
avses lösa. Det behöver inte ske på någon akademisk nivå men tillräckligt för att förstå 
förutsättningar och villkor för mötet mellan inspektörer och arbetsplatsernas ASP-problem. Det 
enda försöket till en sådan analys av inspektörsarbetet vi sett inom ARNEs MU var det sedermera 
nedlagda strategiprojektet. ARNEs grundläggande frågor om metodutveckling för tillsyn av så 
komplexa frågor som ASP återstår sålunda att lösa. 
 
 
 
 

                                                 
16  Observera här dock att både KASP och KOPS var utkast på detta stadium. 
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6. ARNEs organisation, funktion och effekter – en summering  

Inledning 
I detta avsnitt skall vi dra fram våra viktigaste slutsatser i utvärderingen. Avsnittet faller ut i två delar. 
Den första behandlar programprocessen från förberedelser, planering, målsättningar och syfte till 
verksamheten och insatserna inom programmets ramar. Den andra delen handlar om resultatet av 
programinsatsen. Här diskuterar vi metodutvecklingsinsatsernas resultat samt vilka effekter på 
verkets arbete som kan förväntas i programmets spår.  
  

Programprocessen 
 
Förberedelser, upplägg och mål   
Programstarten föregicks inte av en organiserad programmatisk/analytisk diskussion om vilka 
problem man skulle inrikta sig på, vilka syften och mål som skulle vara grundläggande, samt vilka 
behov i organisationen som särskilt skulle tillgodoses. Basen för ARNEs MU är därför på många 
sätt oklar. Trots inventeringar av behoven ute i distrikten (Olsson 2001; Marklund hösten 2001) 
saknas dokumentation av vad som här framkom. Utifrån dessa inventeringar och en allmän 
policydiskussion, hade MU behövt bygga på någon analyserande problembeskrivning av hur verket 
behövde förändra sin tillsyn, på vilket sätt mötet inspektörer och arbetsplats måste se annorlunda ut 
för att tillsynen ska ge bättre effekt på ASP, etc.   
      Dessa centrala frågor hänsköts de facto till de program- och projektledare som tillsattes den 1 
maj respektive 1 september. De fick i hög utsträckning själva författa programmets viktigaste 
styrdokument.17 Det ARNE-program som blev följden går inte in på arbetslivets ASP-problem eller 
på hur verkets tillsyn måste ändras., En rad oklarheter i programprocessens målsättningar och 
upplägg blev följden av bristerna i förberedelsearbetet: 
 

1. Hur skulle programmets delar förhålla sig till regelutvecklingen på området? Kompetens- 
och metodutvecklingen måste förhålla sig till vilket regelsystem som utgör grunden för 
verksamhetsinsatserna (se vår modell ovan). Utveckling och tillförande av kompetens, samt 
utveckling av metoder, bör också grundas på en analys av hur regelsystemet kommer att 
utvecklas.  

 
2. Analysen av hur programmets olika delar, rekryteringen, kompetens- och 

metodutvecklingen, bör förhålla sig till varandra, har varit bristfällig. Rekryteringsinsatserna t 
ex, har formellt ingått i ARNE-satsningen. Bedömningar och beslut om rekrytering har dock 
skett i linjeorganisationen, på distriktsnivå. ARNEs ledning har sålunda inte haft något 
inflytande här. Nu talades istället allmänt om behovet av beteendevetenskaplig kompetens, 
utan att detta närmare definierades. Exempel på frågor som kunde ha rests: ”Vilken typ av 
beteendevetenskaplig kompetens, vilka formella utbildningar är särskilt intressanta för 
verket?”, ”Hur skall vi tillföra det organisatoriska – dvs inte enbart beteendevetenskapliga –
 kunnandet till organisationen, som är så viktigt för  ASP(och SAM-)frågorna?”  

 
3. En annan viktig fråga, som rör relationen mellan programdelarna, är hur metodutvecklingen 

skulle förhålla sig till kompetenshöjningen. Enligt uppdraget skulle huvudinriktningen på 
MU vara att skapa metoder som de flesta inspektörer kan använda. Ändå är de två metoder 
som initierats av ARNEs projektledning (KOPS/Psykosocial tillsyn av småföretag och OBS) 
avsedda endast för inspektörer med speciell kompetens. Endast de metoder som initierats 

                                                 
17 Den kunde dock sannolikt dra nytta av Håkan Olssons tidigare nämnda utredning, 2001, även om denna alltså inte 
formellt togs upp inom ARNE. 

 35  



från distrikten och som tagits över av ARNE, dvs KASP, Screeningsmetod för psykosocial 
och organisatorisk tillsyn (f d MAST) och den ej godkända APP, är avsedda för bredare 
grupper av inspektörer.  

 
4. Målet ”Att vidareutveckla tillsynsmetoder, hjälpredor/psykosociala tillsynsverktyg för 

identifiering och analys av psykosociala arbetsmiljöfaktorer”, kom i praktiken att innebära att 
MU inom programmet innefattade en rad olika aktiviteter som inte handlade om metoder 
för tillsyn av ASP, t ex chefsseminariet september 2002. Utvecklingsarbetet innefattade även 
metoder som inte handlade om ASP, t ex ”Mått i vården”, vilket var ett relativt renodlat 
fysiskt ergonomiprojekt. Det blev slutligen också oklart på vilka grunder vissa projekt kom 
att godkännas som metoder och andra inte, inte minst därför att inga metoder helt lever upp 
till kraven i AVs metodutvecklingspolicy. Även i detta fall är dokumentationen tunn. Detta 
pekar på en svaghet i programmet. Begreppet ”tillsynsmetod” definierades aldrig närmare. 
Vad menas med tillsynsmetod? Vad krävs för att en viss typ av insats skall godkännas som 
metod, vilket innehåll, vilka utvecklingsinsatser?  

 
5. I ARNE-programmet slås fast att SAM är den ”allra viktigaste grunden för att utveckla en 

psykosocial arbetsmiljö”. Vilken roll denna strategi skall spela inom MU är dock inte klart. 
Snarast tycks den därefter ”försvinna” ur hela ARNE-programmet. Några kopplingar görs 
inte heller till AVs pågående utvecklingsarbeten kring SAM.  

 
6. Oklarhet rådde även kring olika för inspektionen centrala begrepp såsom t ex ”risk” och 

”brist”. De uppdrogs också åt ARNEs programledning att ”Sammanställa våra strategier, 
policys, juridiska och etiska gränsdragningar”. Denna uppgift utökades och komplicerades 
sedan avsevärt (utan någon kommentar från AV) i projektbeställningen för MU där 
uppgiften ställdes att ”skyndsamt ta fram strategier, policies, etiska och juridiska 
gränsdragningar och pedagogiska och språkliga begrepp”(vår kursiv). Ett försök till detta i 
MU skedde i form av ett ”strategiutvecklingsprojekt”. Detta ”rann” dock gradvis ut ”i 
sanden”, då styrgruppens inledande stöd alltmer förbyttes i att man inte beviljade resurser.  

Verksamhetens organisering 

Vi har konstaterat att den faktiska programstarten försköts ca ett halvår. Vidare att programledare 
och projektansvarig för MU inte gavs något vägledande underlag utan, i praktiken, fick börja 
inventera och författa programplaner etc när de tillträdde. Den verkliga förseningen kan därför antas 
vara än längre än detta halvår. Detta bekräftas bl a av att ARNEs programbeskrivning inte antogs 
förrän i april 2002. Med bättre utnyttjande av både signalerna från regeringen och av det arbete som 
redan utförts eller pågick inom ASS/AV, borde en grundläggande inventering och 
uppdragsbeställning ha kunnat föreligga under hösten 2000. Programledning kunde ha tillsatts till 
årsskiftet 00/01. Denna hade då kunnat börja det praktiska arbetet tämligen omgående och med, 
åtminstone någorlunda, tydliga ramar. Eftersom den avsatta tiden på tre år för ett så ambitiöst och 
komplext program som detta kanförefalla vara kort, är det relevant att här fråga sig varför inte AVs 
ledning, när man stod inför denna försening, sköt fram programstarten? I nästa led, och med samma 
relevans, kan frågan ställas varför inte programtiden förlängdes, när nu minst ett halvår gått förlorat?  
       
Kring organiseringen av programverksamheten finns också en del oklarheter och problem: 
 

7. Dokumentationen från MU är bristfällig. Detta gör det svårt för oss som utvärderare att 
förhålla oss till viktiga delar i verksamheten. Vi har nämnt flera exempel på dokument som 
saknas och som förefaller väsentliga, bl a från inventeringen på distrikten som gjordes hösten 
2001. I sammanställd, och kanske delvis strukturerad och analyserad form, borde dessa 

 36  



synpunkter ha varit en central utgångspunkt för vad MU skulle åstadkomma. Dessutom borde 
de utgöra ett centralt underlag mot vilket MUs resultat skulle utvärderas.  

 
8. ARNEs styrgrupp utövade en mycket ”svag” styrning av programmet. Även dess principiella 
inriktning av drevs i hög grad av program- och projektledarna. I protokollen finns inga spår av 
policydiskussioner om ARNEs grund, mål och alternativa framgångsvägar etc. Även våra 
intervjuer tyder på att principdiskussionerna varit få i gruppen. AVs ledning fick vare sig till 
stånd en adekvat styrning, eller noterade att denna brast, i förhållande till MUs höga och 
krävande mål om metodutveckling. 

 
9. MU inom programmet har inte alltid skett med tydliga kopplingar, analytiskt och praktiskt, till 
programmets övergripande mål och till övriga av AVs centrala regler och policydokument som 
är relevanta för ASP-området.  
 

Resultat - effekter 
Inledning  
Som vi tog upp i avsnitt 2 bör ARNE-programmet ses som andra steget i en utvecklingsprocess 
inom verket. Det första var ombildningen till ett verk. Nu skulle man fokusera på höjning av 
inspektörskårens kompetens samt en utveckling av metoderna. Ett problem vi tycker oss skönja är 
att båda stegen pågick samtidigt. ARNE-insatsen hade troligen kunnat bli mer framgångsrik om de 
hade hållits åtskilda, dvs om det första steget skulle ha fått ”sätta sig” innan det andra togs. 
Kopplingen mellan dessa två steg, hur de tänktes förhålla sig till och påverka varandra, kanske 
dessutom borde ha utretts närmare. Som det nu blev tilläts ARNE-programmet i hög grad leva sitt 
”eget liv” vid sidan om den allmänna verksutvecklingen och i praktiken vid sidan om det mesta som 
hade varit relevant för särskilt dess MU. De kvantitativa insatserna gjordes för utbildningen men den 
kvalitativa analysen saknades. Den hade behövts som grund.  
 
MUs värde kanske främst var själva utvecklingsprocessen? 
Den troligen främsta positiva effekten av ARNE-programmet i sin helhet är att ASP-frågorna har 
fått ett statusmässigt genombrott internt i verket. Rekryteringen av nya medarbetare med intresse 
och kompetens för beteendevetenskapliga frågeställningar, tillsammans med utbildningsinsatserna 
för övriga inspektörer, bör ha inneburit ett avsevärt ökat antal inspektioner där ASP-frågorna 
hamnat i fokus18. Den förändrade sammansättningen av personalstyrkan bör också innebära att 
dessa frågor på ett helt annat sätt än tidigare uppmärksammas och diskuteras internt. Som vi 
diskuterat ovan är resultat och effekter av programmets MU mera tveksamma. Vi har – av skäl som 
också angetts ovan –  inte kunnat närmare utvärdera MUs resultat. Det har dock knappast nått målet 
att utrusta majoriteten av inspektörer med väl utvärderade och adekvata metoder för en god ASP-
tillsyn. Däremot bör det både kvantitativt och kvalitativt omfattande arbete som bedrevs inom MU 
ha ett värde i sig själv för AVs kompetens och tillsyn av ASP och för verkets vidare 
utvecklingsarbete: 
 

10. Många inspektörer från samtliga distrikt har involverats i utvecklingsarbete och 
metoddiskussioner inom programmets ramar. Detta bör ha lett till en höjning av medvetenhet 
och förståelse samt ökad reflektion kring det egna tillsynsarbetet bland inspektörerna.  
 
11. MU är sannolikt det mest ambitiösa utvecklingsarbete som bedrivits inom ASV/AV. Vi har 
beskrivit påtagliga problem med dess styrning osv. Dock bör själva detta komplexa arbete i sig 
vara en läroprocess inom verket. Inte bara – förhoppningsvis – genom vår utvärdering utan 

                                                 
18 Här sagt med förbehållet att vi inte kunnat få fram siffror på detta, se inledningen om vårt underlag.  
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även genom de erfarenheter som de många inblandade kunnat dra om svårigheter och 
möjligheter att planera och styra så krävande projekt. 
 
12. Slutligen bör man komma ihåg att MU också drev en rad projekt som inte avsåg metoder 
för ASP-tillsyn (se listan i avsnitt 5). Flera av dem har gett avsedda resultat, t ex skrifterna om 
FHVs metoder respektive om äldre i arbetslivet. Och att metodprojektet om bilogiska markörer 
inte visade sig vara en framkomlig väg för tillsyn, hindrar knappast att tanken var värd att 
utforska. I en vidare mening bör därför mycket av arbetet inom MU kunna bidra till en bättre 
hantering av ASP-frågor i arbetslivet. 

 
En ny arsenal av fungerande komplementära inspektionsmetoder för ASP-området? 

När det gäller MUs direkta uppdrag har resultaten däremot varit mer begränsade:  
 
13. Det är oklart huruvida satsningen verkligen har bidragit till att utveckla grundläggande 
förhållningssätt till inspektion på detta sakområde. Programmet ställer inte klart och tydligt de 
viktigaste frågorna om hur ASP-frågor kan inspekteras, hur ASP ska relateras till SAM-strategin, 
och vilka konsekvenser ASP och SAM bör få för frågor om inspektörens handlingsutrymme, 
balansen mellan kontroll, information, rådgivning och handledning i tillsynssituationen etc. 
Otydlighet, och ett avstånd mellan officiella dokument och den praktik som utvecklas hos 
enskilda inspektörer, kan därför fortsatt förväntas råda i organisationen.. Fortfarande blandas 
uttryck som psykosociala frågor respektive organisatoriska och psykologiska frågor utan att 
deras principiella skillnader uppmärksammas. 

 
14. Inom programmets ramar har man utvecklat ett antal metoder (se listan i avsnitt 5). 
Resultatet kan dock tyckas vara väl magert även om det inte är möjligt att utvärdera om det 
uppfyller målet för MU.  
  
15. Totalt sett är det dock svårt att se att ARNEs MU skulle ha inneburit något genombrott för 
verkets räkning när det gäller utvecklingen av en fungerande komplementär metodarsenal i 
ASP-frågor. De metoder som tagits fram inom programmets ramar framstår knappast som 
komplementära, och kan knappast sägas samlat ”täcka av” problemfältet. Vårt intryck är snarare 
att metoderna ofta är ”överlappande” och ibland direkt konkurrerar med varandra, samtidigt 
som det på vissa områden inte tagits några utvecklingsinitiativ. En viktig orsak till detta bör vara 
att ARNE i hög grad fungerat som en ”dammsugare” av ett antal redan existerande 
utvecklingsprojekt i syfte att få en samordnad kontroll och en fungerande finansiering för dessa. 
´Detta har bundit MU i redan existerande utvecklingsfåror och delvis hindrat den från att göra 
en grundläggande behovsanalys som sedan tillåtits styra utvecklingsinitiativen.  

  
Ökad samordning och nya fungerande gemensamma metodutvecklingsprocesser? 
Ett problem som vi tagit upp är den distriktsanknutna och ”vildvuxna” metodutveckling som har 
existerat i verket. Följden av att metoder ofta har utvecklats lokalt, och som resultat av lokala 
initiativ, har varit att de också kommit att tillämpas väldigt ojämnt i organisationen. Det torde finnas 
ett stort behov av ökad samordning och enhetlighet i metodanvändningen totalt i verket. Här borde 
programmets MU ha inriktats på att skapa nya, förbättrade, nationellt förankrade, 
metodutvecklingsprocesser. Totalt sett kan vi inte se att programmet här har inneburit något 
trendbrott: 
 

16. Inom ARNE-programmet har det traditionella sättet att utveckla metoder på det stora hela 
bibehållits, dvs utifrån främst enskilda initiativ i distrikten och med bristande analys av problem 
och mål för metoderna. Vi kan inte se att programmet på ett avgörande sätt har försökt att skapa 
nya strategier för metodutveckling. Visserligen skedde utvecklingen av KOPS/Psykosocial tillsyn 

 38  



av småföretag enligt ett alternativt upplägg med bred förankring i AV. Som sådant är det 
intressant. Dess utveckling borde lyftas fram som ett sätt att motverka provinsialiteten i 
organisationen. Men mycket av det metodutvecklingsarbete som har skett, även inom ARNE, 
kan dock tyvärr befaras stärka gränssättningen mellan distriktskulturerna, inte upphäva dem (se t 
ex oenigheten kring APP och även kring Fokusmetoden). Det tycks dock fortfarande i huvudsak 
vara så, även efter ARNE, att metoder ägs lokalt, tillämpas ojämnt, och att metoder som inte 
godkänts inom ARNE, låt vara på oklara grunder, kan fortsätta att utvecklas på lokal nivå. Ett 
problem är att det fortfarande i hög grad saknas en samlad diskurs och ett samlat grepp från 
centralt håll om inspektörsarbetet och vilka metoder som krävs och är möjliga i detta.  
 
17. Inom ARNE-programmets ramar genomfördes ett projekt för att utveckla handledning i 
tillsynsarbetet. Detta bestod av tre delar: ärendehandledning i grupp, enskilt stöd eller 
handledning till inspektörer, samt stöd till chefer. Det kopplade framförallt an till 
utbildningssidan i ARNE. Handledningen aktualiserar, menar vi, en viktig fråga som borde ha 
diskuterats i anslutning till MU: Är det verkligen en omfattande arsenal av sammanhållna 
metodpaket som behövs (jmf, åter, Eriksson m fl, 2004)? Det kanske i stället skulle räcka med 
ett litet fåtal välutvecklade metodpaket inriktade på olika klart definierade typer av 
tillsyn/tillsynsobjekt och vilande på väl definierade tillsynsfundament? För att garantera 
enhetlighet, likhet i tillämpning och problemlösning, utvecklandet av tillförlitlighet i 
bedömningar och därmed rättssäkerhet, skulle detta sedan kunna kompletteras med organiserade 
arenor för löpande metoddialog, erfarenhetsutbyte, handledning etc. Detta kanske är än viktigare 
än att utveckla metoder? Jämför åter vår modell om att metoder är till för att brygga över mellan 
regler och kompetens, dvs inspektörernas professionella kompetens att bedöma arbetsmiljöer. 
Utökade och tillsynsmässigt alltmer komplicerade inspektionsinsatser skall utföras i ett alltmer 
differentierat och fragmenterat arbetsliv. Kraven på inspektörernas individuella professionalitet 
och förmåga att förhandla sig fram till och göra bedömningar i unika situationer, att flexibelt 
anpassa sig till olika verkligheter, har ju ökat kraftigt med den mer organisatoriska tillsynen av 
ASP-frågor (liksom av SAM)  
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7. Slutsatser och rekommendationer 
 

Inledning 
Ovan har vi sökt summera vår utvärdering av MU. i mycket som bristande resultat men även det 
som verkar ha fungerat bättre inom detta projekt. Avslutningsvis vill vi dra våra egna slutsatser av 
denna utvärdering i ett antal rekommendationer. Värdet av dessa är självfallet upp till AV (och andra 
läsare) att bedöma men vårt syfte är att med dem bidra till att utvärderingen också verkar formativ, 
som ett stöd för verkets fortsatta utvecklingsarbete. Att AV hyr in en detaljerad extern granskning av 
MUs ytterst ambitiösa, men därför svåra, utveckling tyder på ett intresse för en sådan fortsatt 
utveckling.  
       
Mot bakgrund av såväl AVs bredare utveckling som svårigheterna i just ARNEs MU föreslår vi 
därför att verkets fortsatta utvecklingsarbete av sina tillsynsmetoder överväger följande 
rekommendationer. De olika förslagen samverkar med och överlappar delvis varandra. I flera fall 
kan metoderna för ASP-tillsyn inte isoleras från den vidare frågan om hur denna tillsyn går till. I 
stort kan dock våra synpunkter fördelas på tre områden. 
I. Kartlägg bristerna i ASP-tillsynen och prioritera utveckling av denna tillsyn  
II. Genomför organisatoriska förändringar för att stödja denna utveckling 
III. Koppla metoderna till ett bredare sammanhang  

Kartlägg och prioritera fortsatt utveckling av ASP-tillsynen 
 
1.1 Kartlägg hur tillsynen av den psykosociala arbetsmiljön fungerar och bör förbättras. 
För att kunna prioritera en fortsatt utveckling av ASP-tillsynen behöver AV veta (ungefär) vad som 
behöver göras. Inom verket finns mycken erfarenhetskunskap, inklusive om denna tillsyn. Den är 
dock knappast dokumenterad. Den kan därför svårligen bilda grund för en fortsatt utveckling. 
Bristen på kunskap om ASP-tillsynen hänger ihop med en allmän brist på kunskap om inspektionens 
praktik. Tillsyn av tekniska förhållanden i arbetsmiljön utgår från mer preciserade föreskrifter. Men 
även sådan tillsyn ställer mycket ofta inspektörer inför svåra tolkningar och bedömningar. Den 
utökade regleringen av organistoriska och psykologiska förhållanden har därefter väsentligt ökat 
komplexiteten i inspektionens praktik,  
 
Hur inspekterande går till i verkligheten – inte minst samspelet med arbetsplatsen – finns det få 
studier om. I i Olsson, 2001, har AV självt tagit upp behovet att problematisera och diskutera den 
komplexa rollen i tillsynsarbetet. 
     
Konkret bör MU därför följas upp med det som inte utfördes under projektet, dvs en ordentlig, och 
ordentligt dokumenterad, genomgång av vad som f n brister i inspektörernas tillsyn av ASP-
problem, samt vilka metoder som finns, respektive skulle behövas, för att förbättra denna tillsyn.  
Två år efter att ARNE har avslutats, skulle en sådan kartläggning också ge en lägebeskrivning av hur 
långt verket har nått i att förbättra denna tillsyn. Utgångspunkten för att beskriva de kvarvarande 
bristerna i tillsynen bör vara de ASP-problem som AV – utifrån forskningen – identifierar som 
utbredda och allvarliga hälsorisker samt AVs olika mål, metoder och strategier för att minska dessa 
risker. En sådan precisering av mål och medel för ASP-tillsynen skulle dessutom underlättas om den 
kan kopplas till mera allmänna kunskapen om inspektionsarbetets praktik (se vidare punkt 3.2 
nedan). 
 
 

 40  



1.2 Resurser och ledningsstöd krävs för omfattande förändring och utveckling 
Som diskuterats ovan innebär utveckling av ASP-tillsynen, och metoder för denna ett högt och 
komplext mål för AVs verksamhetet. Framgång förutsätter därför att verkets ledning ger detta mål 
ett aktivt stöd. Ska utvecklingen kunna fortsätta efter ARNE måste den också få en realistiskt hög 
prioritering i konkurrensen om verkets begränsade resurser.   

Organisatoriskt och annat stöd för fortsatt utveckling av ASP-tillsyn  
 
2.1 Bättre ASP-tillsyn kräver insikt om att det är en omfattande utvecklingssatsning 
Bakom bristen på resurser och övrigt stöd för MU inom ARNE tycks ha legat en otillräcklig insikt 
inom verket om vilket högt mål man hade satt för detta projekt. Detta yttrade sig som en frånvaro 
av problematisering kring MUs utgångsläge, dess högt satta mål och vad som krävdes för att gå från 
det första till det andra.19 Som vi diskuterat ovan saknas sådana policy- och problemdiskussioner bl a 
om: 

• Utgångsläget i dåvarande tillsynen och målet för ARNEs utveckling. 
• Tillsynsrollen, tillsynsmetoder samt utvärdering av sådana.20 
• Hur man kan koppla ihop de psykosociala experternas problembeskrivning med juristernas 

kunskap om utformning av regler, metoder, risk- och bristbeskrivningar. 
• Hur utvecklingen av metoder för ASP-tillsyn bör samordnas med en SAM-tillsynen. 

       
I kommande kvalitativa satsningar, t ex fortsatt metodutveckling av ASP-tillsynen, behöver mål och 
förutsättningar få en utförligare genomgång för att kunna bilda grund för utvecklingsarbetet. 
Resonemangen behöver också dokumenteras för att kunna ligga till grund för de revisioner som 
oundvikligen krävs under komplexa utvecklingsprojekt. 
 
2.2 Behöver AVs ledning och inspektörer mer organisatorisk kompetens? 
Det övergripande ansvaret för utvecklingsprojekten ligger hos AVs verksledning. I detta ansvar ingår 
att tillräckligt urskilja komplexiteten i det uppdrag som utvecklingsarbetet handlar om. Så gjordes 
inte med MU. Som nämnts noterades t ex inte höjningen av ambitionerna från ARNEs 
programbeskrivning till beskrivningen i projektbeställningen av MU. Inget står heller i dokumenten 
om att MU var en ytterst komplicerad utvecklingsuppgift för hela AV. För att både organisera och 
stödja sådana ambitiösa utvecklingsprojekt behöver AV kompetens, även på högre nivåer, att 
bedöma vari en sådan organisatorisk utveckling består och vilka slags svårigheter den kan möta.  
       
Det kan därför inte uteslutas att bristerna i hanteringen av ARNEs MU påverkades av att ingen i 
verksledningen har djupare generell kunskap om organisationers styrning och utveckling (dvs något 
annat än egen förmåga till ledarskap och administration). Den begränsade organisatoriska 
kompetensen står i kontrast till att AV sedan åtminstone 1991 (med IK/SAM och ökad betoning på 
ASP-frågor) har i uppdrag att både kräva och främja en bred och komplex organisationsutveckling 
av svenskt arbetsliv.  
       
Som nämnts ovan (under 6) gjorde man i rekryteringen inom ARNE ingen åtskillnad mellan 
beteendevetenskaplig och organisatorisk kompetens. De rekryterade inspektörerna kan mycket väl 
ge goda bidrag till AVs tillsyn. En fortsatt förstärkning av ASP-tillsynen – inklusive vilka metoder 
som bör tas fram för detta – behöver dock sannolikt utgå ifrån en mer genomtänkt kravprofil på 
dem som ska vara extra kunniga inom området. 
 

                                                 
19 Det saknas helt i viktiga dokument vi studerat, framför allt de från styrgruppen. 
20 Behovet av problematisering av tillsynsrollen påpekades alltså redan i  Håkan Olssons rapport 2001.  
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Koppla ASP-metoderna till sitt vidare sammanhang  
Vad som krävs av tillsynsmetoder beror på sammanhanget. I tillsynsmodellerna 1 och 2 (i 
inledningen till avsnitt 5) har vi sökt skissa hur metoder är en länk mellan vilka krav som föreskrifter 
m m ställer på arbetsmiljön och inspektörernas professionella kompetens att utföra tillsynen. Vi 
diskuterade även hur tillsynens mål och medel – inklusive dess metoder – påverkas av verkets och 
inspektörernas tillsynsstrategi. Hänsyn måste tas till sådana faktorer för att AV ska kunna utveckla 
effektiva metoder för ASP-tillsyn. 
 
3.1 Klargör den rättsliga grunden för ASP-tillsynen och dess metoder  
AV har lagt ned det nya försöket att utveckla en föreskrift om sociala och psykologiska 
arbetsmiljöförhållanden. I stället ska verket bl a modernisera råden om den psykosociala 
arbetsmiljön. I kombination med befintliga regler bedömer AV att  dessa ger en tillräcklig grund för 
ASP-tillsynen. Dock är det angeläget att verket i detta arbete också ger en tydlig rättslig grund för 
den fortsatta utvecklingen av tillsynsmetoder för ASP-frågor.  
 
3.2 Tillsynsrollen behöver diskuteras inom AV 
Det behövs också ökad klarhet om vad ASP-metoderna avses uppnå. I tillsynsmodellen tog vi upp 
balansen mellan olika mål i tillsynsrollen för AV och dess inspektörer. Om tillsynen ska vara strikt 
kontrollerande och enbart finna – och i IM ställa krav på åtgärder mot – bristerna i den psykosociala 
arbetsmiljön behövs vissa slags metoder. Men om AV har ambition att tillsynen därutöver också ska 
främja arbetsplatsens förmåga att själva upptäcka och åtgärda risker krävs andra metoder. Särskilt vid 
tillsyn av sådant som rör ASP och andra organisatoriska förhållanden är balansen mellan att direkt 
påtala brister och att främja lokal utveckling inte given. I och med att tillsynen riktas mot hur 
arbetsgivaren organiseras och leder sin verksamhet uppstår många möjligheter för inspektörerna att, 
utöver kraven mot brister, stötta arbetsplatsens egen utveckling.  
       
Hur tillsynen främjar en lokal utveckling beror f n främst på de enskilda inspektörernas 
uppfattningar och ageranden. AV har inte diskuterat igenom sin tillsynsroll, vilken blivit mer 
komplex genom ASP och SAM.21 Utan att kunna ge färdiga och enkla svar behövs en sådan 
diskussion av tillsynsrollen också som grund för att utveckla bättre metoder för ASP-tillsynen. Vi 
fann i flera fall stora avvikelser mellan vad som står i metodmanualer och vad inspektörer faktiskt 
gjorde. Sådana skillnader kan inte helt undvikas men ett mer realistiskt – dvs genomtänkt – 
förhållande till vad inspektörsarbete är, och hur det måste bedrivas, ger en bättre grund för manualer 
som både är stödjande och möjliga att följa. 
 
3.3 Samspel mellan ASP och SAM i ASP-tillsynen och dess metoder? 
Av flera skäl bör samspelet mellan SAM och ASP-tillsynen klargöras som grund för en fortsatt 
metodutveckling av det senare: 

• Tillsyn av SAM och av ASP handlar mycket om samma sak. I båda granskar inspektören 
(också) hur arbetsgivaren organiserar och leder sin verksamhet. De enskilda arbetstagarnas 
arbetsuppgifter, arbetsbelastning mm kan heller inte förstås utan kunskap om styrningen 
bakom dem.  

• Återkopplingen av ASP-tillsynens riskbedömning m m ger en god möjlighet att klargöra för 
arbetsgivaren-arbetsstället vad SAM innebär, dvs att främja en bättre framtida SAM och 
därmed en bättre hantering även av ASP-risker (jmf diskussionen av KOPS i avsnitt 4 ovan). 

                                                 
21 Vilket föreslogs i Olsson 2001. 
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1 Bakgrund – uppdrag - upplägg 

1.1 Inledning 
 
Föreliggande delrapport är resultatet av den första avtalade deluppgiften i vårt uppdrag att utvärdera 
metodutvecklingsdelen inom ARNE-programmet (se AV, Eriksson 2003). Rapporten behandlar den 
s.k. KASP-metoden (Kommunikation om Arbetsorganisatoriska, Sociala och Psykologiska risker). 
Denna metod har utvecklats vid AV’s Umeådistriktet i samarbete med Enheten för arbets- och 
organisationspsykologi vid Umeå universitet. Vår rapport är i första hand riktad till personal inom 
AV som är engagerade eller insatta i KASP-metoden och/eller ARNE - programmet.   
      
När vi började bekanta oss med KASP tyckte vi oss ganska snart se ett antal oklarheter och 
spänningar i såväl dess manual22, som i de inblandades muntliga resonemang kring metoden. 
Oklarheterna ledde oss till slutsatsen att metoden ännu inte är helt färdigutvecklad. Vi bestämde oss 
därför ganska tidigt för att se vår uppgift som formativ. Vi utvärderar sålunda inte en färdig modell. 
Vi försöker ställa problem och diskutera olika aspekter kring metoden och dess användning, allt i 
syftet att bidra till en fortsatt och fruktbar utveckling.   
      
Rapporten bygger på dokumentstudier, intervjuer och tre stycken fallstudier av inspektioner enligt 
KASP-metoden. Det är vår förhoppning att fallbeskrivningarna skall ge läsaren en god och nära 
inblick i det faktiska inspektionsförloppet. Vi har trots detta valt att placera dem i bilageform. Detta 
för att möjliggöra en snabbare och mer selektiv läsning. Rapportens huvudtext är disponerad på 
följande vis: Först beskrivs och diskuteras målsättningarna i själva ARNE-programmet och de 
förutsättningar detta ger för metodutveckling. Därefter kommer en redogörelse för vårt uppdrag. 
Det tredje avsnittet behandlar KASP-metoden, främst utifrån dess manual. Sedan beskriver vi hur vi 
lade upp vår utvärdering. Efter detta vidtar analysen. Denna inleds med en sammanfattande 
beskrivning av vad vi såg i våra fallstudier. Därefter utvecklar vi och problematiserar ett antal, i vårt 
tycke väsentliga, punkter där vi anser att diskussion behöver föras med sikte på klargöranden och 
förbättringar. Rapporten avslutas med slutsatser och sammanfattning.  
      
Rapporten har utarbetats av Anders Bruhn. Den är dock resultatet av ett gemensamt arbete och har 
diskuterats noga i projektgruppen. Gruppen ansvarar därför kollektivt för dess innehåll. Ett första 
manus färdigställdes i mars 2004. Detta har sedan diskuterats i möten med ARNE-programmets 
ledning, personal och ledning vid AI Umeå samt prof. Bo Strangert, Umeå universitet. De olika 
mötena följdes sedan upp med skriftliga synpunkter. Som resultat av dessa synpunkter har en del 
förändringar gjorts i föreliggande slutversion av rapporten. Ett varmt tack till alla som ställt upp och 
bidragit med information och kunnande i utvärderingsprocessen! 

1.2 ARNE-programmet - målsättningar 
 
Utvecklingen av KASP har skett inom ramen för ARNE-programmet (”utvecklingsprogrammet 
ARbetsorganisation och NEgativ stress”). Vår utvärdering av KASP är ett led i vårt uppdrag att 
utvärdera metodutvecklingsdelen i detta program. Det är därför nödvändigt att starta med en 
beskrivning och diskussion kring de ramar programmet ger.  
      
I ARNE’s målangivelser sägs att AV idag har ett antal metoder för tillsyn av det psykosociala 

                                                 
22 Den manual för KASP som vi utgått från i denna utvärdering är daterad augusti 2003. En tidigare manual framtogs för 
utbildningssyfte under våren 2003.  
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arbetsmiljöområdet. Flertalet är dock omfattande och kräver hög kompetens i genomförandet. I 
praktiken blir det svårt för många inspektörer att hantera dem. Vidare framhålls att grunden för det 
psykosociala tillsynsarbetet utgörs av kontroll av SAM. SAM är dock inte alltid en framkomlig väg 
vid tillsyn, särskilt av småföretag.  Det gäller därför att utveckla "en eller flera metoder som kan 
tillämpas av arbetsmiljöinspektörerna för att uppmärksamma och bedöma negativ stress och 
arbetsorganisatoriska brister oavsett verksamhetens art eller bransch." 
      
ARNE-programmets målsättningar är ganska vida. Målet uttrycks som att stimulera till utveckling av 
nya metoder med hög generalitet och användbarhet med hänsyn till resursinsats och kompetenskrav. 
Det senare både i relation till inspektörer och inspekterade. Metoderna skall vara relativt enkla och 
lättillämpade. I relation till övergripande mål för tillsynsarbete är det något oklart hur stor variation, 
hur långt programmet tillåter utveckling av metoder för olika syften och sammanhang. Ett par frågor 
anmäler sig: 
 

- Efterfrågas en metodarsenal vilken tillåter att man i olika former av tillsyn tillämpar radikalt 
olika målsättning? Kan t.ex. en metod enbart vara inriktad på kontroll, medan en annan i det 
närmaste helt betonar en pedagogisk och medvetandehöjande funktion? I själva 
tillsynsbegreppet ligger en självklar målsättning om kontroll. Samtidigt innebär den numera 
gällande s.k. självreglerande strategin för tillsynsarbete som SAM är ett utslag av, att AI skall 
stimulera och påverka arbetsgivaren att själv driva sitt arbetsmiljöarbete.   

- Hur skall metodutvecklingen förhållas till själva målobjektet, arbetsplatsen? Är ARNE-
programmets mål att stimulera till utveckling av alternativa metoder, metoder som i en 
kommande metodhandbok kompletterar varandra ifråga om inriktning på olika målobjekt, 
typer av arbetsorganisationer? Eller, är målet standardiserade metoder vilka endast med 
marginella designförändringar äger en hög grad av tillämpbarhet i många olika 
inspektionssammanhang? Om det senare är fallet, och det indikeras i viss mån av citatet 
ovan, kan vi räkna med stora ’överlappningar’ mellan de metoder som tas fram.  

 
Hur det nu än förhåller sig med detta måste vi förutsätta att all metodutveckling sker inom ramen 
för de allmänna regler för inspektion (Tjänstemeddelande 4:2003). Dessa uttrycks på följande vis: 
 

Inspektion är en tillsynsinsats som normalt genomförs i form av besök på ett arbetsställe för att 
kontrollera om det finns brister i arbetsmiljön som kan innebära risk för ohälsa eller olycksfall eller 
att arbetsmiljön i övrigt inte är god. I inspektion ingår att kontrollera arbetsgivarens SAM så att 
detta tillämpas praktiskt i den löpande verksamheten. Inspektion syftar till att få arbetsgivaren att 
vidta åtgärder i de fall brister i arbetsmiljön eller SAM konstateras. 

 
I formuleringen av vårt utvärderingsuppdrag, och under rubriken ”Tillsynsmetodernas 
användbarhet”, finns följande konkretisering av centrala målsättningar med tillsynen: 
 

Denna aspekt handlar om objektivitet och rättssäkerhet i tillsynen. Beskrivning av arbetssituationen, 
som kommer fram vid en metodinspektionen, skall normalt kännas igen och accepteras av alla parter 
på arbetsstället. Det är också viktigt att beskrivningen har en hög grad av trovärdighet i den 
vetenskapliga världen som faktaunderlag för krav och förelägganden. Bristbeskrivningar får inte 
uppfattas som godtyckliga bedömningar och ett subjektivt tyckande. 
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att datainsamlingen bygger på arbetsmiljölagens och 
arbetsmiljöföreskrifternas formulering i bedömningsunderlaget. De krav som riktas mot arbetsgivaren 
måste ha en god tillförlitlighet då upplevelsedata och faktaunderlag från berörda ligger som grund för 
myndighetsutövningen. (våra kursiveringar, AV, Eriksson 2003) 

 
Det kan tilläggas att i programbeskrivningen för ARNE framhålls att utvecklingsprogrammet ”ska 
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säkerställa att stressrelaterad psykisk och fysisk belastning till följd av negativ stress och 
arbetsorganisatoriska faktorer kan uppmärksammas, analyseras och hanteras i ett 
helhetsperspektiv.”(sid 3). Områden där riskfaktorer i första hand beror på fysiska faktorer skall 
således också granskas från ett arbetsorganisatoriskt perspektiv så att bakomliggande faktorer och 
riskkällor till stress uppmärksammas.  
      
Begrepp som brukar framhållas i AV’s olika skrivningar för att ringa in övergripande mål är 
effektivitet, rättsäkerhet, enhetlighet, tillförlitlighet och trovärdighet samt, för all del, även helhetssyn 
(vi har kursiverat några av dessa i citatet ovan). Ett problem är att det är mycket svårt att hitta 
närmare definitioner av dessa begrepp i AV’s måldokument. De definieras heller inte närmare i 
manualen för KASP, ARNE-programmet eller skrivningarna för vårt uppdrag. Målsättningarna i 
ARNE är sålunda på flera sätt relativt öppna för olika tolkningar. Detta sagt med förbehåll att yttre 
ramar givetvis existerar i lag och föreskrift. Det kan vara en stor fördel med vida ramar för 
metodutvecklingsarbete, det stimulerar till kreativitet och ett öppet förhållningssätt. Ur 
utvärderingshänseende är det dock komplicerat: vad är det vi egentligen skall utvärdera emot? 

1.3 Frågeställningar för utvärderingen  
 
I AV’s formulering av uppdraget att utvärdera ARNE-programmet finns ett antal frågeställningar 
formulerade (AV, Eriksson 2003). Många av dessa är aktuella i relation till KASP. Uppdragsgivaren 
väljer att indela frågeställningarna i tre grupper. Den första av dessa är - metodens effektivitet i ett 
yttre perspektiv: 
 

Syftet skulle vara att försöka fastställa i vilken grad olika metoder säkerställer en god och förankrad 
bristbeskrivning, precisionen i kravställandet och i vilken utsträckning ställda krav genomförs. Allt 
detta med hänsynstagande till faktorer som resursåtgång, kompetenskrav m.m. Ambitionen bör 
sannolikt vara att försöka bestämma de olika metodernas styrkor respektive svagheter i olika 
situationer.  

 
Detta exemplifieras sedan med ett antal frågor (sid. 3): 
 

- Upplevs beskrivningar och åtgärdskrav som tillräckligt tydliga och väl avvägda? 
- Är kraven tillräckligt långtgående för att säkra arbetsmiljön eller har dialogsituationen medfört att de ligger 

under nödvändig kravnivå? 
- Kräver metoderna att inspektionsarbetets tyngdpunkt förskjuts något i riktning mot rådgivning, krävs 

kompetenshöjande insatser hos arbetsgivarna för att analys och krav ska tas emot väl? 
- Var tar inspektionsåtgärden bäst – stora/små, offentligt-privat, tjänstesektor-varuproduktion?  
- Vilka andra omständigheter utöver inspektionen förklarar utfallet? 
- Förutsätter metoderna ett större inslag av konsultativt arbetssätt än tidigare? 
- Är kunskapsläget tillräckligt bra, d.v.s. går det att tydligt ange de krav och kriterier som tillsynen ska 

arbeta utifrån, eller måste man bättre känna mekanismerna bakom utvecklingen av sjukskrivningstalen för 
att kunna utforma och implementera (det administrativa styrmedlet) tillsyn? 

- Vad kräver metoden i form av resurser och kompetens? 
- Vilka aspekter på metodens användbarhet (jfr nedan) finns ur ett arbetsgivar-/arbetstagarperspektiv? 

 
Flera av dessa frågor är vida och omfattande. Med den design och de resurser som står till buds för 
den här aktuella utvärderingen, kan vi endast ge partiella svar på, eller föra en någorlunda 
kvalificerad diskussion kring dessa. Den andra frågan t.ex., förutsätter en mycket mer långtgående 
undersökning av utvecklingen på de företag som varit föremål för inspektion, den tredje frågans 
andra del samt den fjärde och nionde likaså. Den femte är oklar, vilket utfall avses?  
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Den andra angivna gruppen beskrivs som ett inre perspektiv - metodutveckling som ett 
‘innovationssystem’. Denna grupp frågor riktas i första hand mot själva ARNE-programmet, inte 
KASP. Några frågor är dock relevanta även i detta sammanhang. Det gäller frågor med bäring på 
hur KASP-projektet vuxit fram och implementerats inom AV’s Umeådistrikt.  
      
Den sista gruppen frågor handlar slutligen om metodernas användbarhet. Frågeställningar med 
bäring på KASP-utvärderingen här är: 
 

- Är metoden/arbetsproceduren förstålig och hanterlig? 
- Är språket anpassat för inspektörer och arbetsplats? 
- Är det troligt att man når målet med tillsynsinsatsen med metoden/arbetsproceduren? 
- Om metoden/arbetsproceduren används, ses inspektören som en objektiv bedömare? 
- Får man ett adekvat bedömningsunderlag? 
- Blir resultatet av tillsynsinsatsen trovärdigt?  

 
Även här har vi kursiverat några begrepp vilka är centrala men ofta inte särskilt väl definierade i de 
olika skrivningarna. Ovan nämnda frågeställningar är formulerade i själva vårt uppdrag och bildar 
därmed utgångspunkt i utvärderingen här. Några av dem tvingas vi, som nämnts, förhålla oss relativt 
fritt till, andra har vi utvecklat vidare. Ytterligare frågeställningar har sedan kommit till allteftersom 
vårt arbete har utvecklats.  

1.4 KASP - metoden - beskrivning 

1.4.1 Inledning 

Här kommer vi att utgå från den manual som skrevs ut i augusti 2003 och som legat till grund för 
Umeå-inspektionens KASP-utbildning under hösten. Den motsvarar, enligt prof Bo Strangert, 
Umeå universitet, en av metodens upphovsmän, inte den ursprungligen tänkta helhetsmetoden. Den 
senare skall kunna tillgodose större beviskrav och vara mer strikt kopplad till föreskrifterna. 
Grundversionen, som här är aktuell, ska kunna användas vid arbetsställe av mindre omfattning eller 
som del i en större inspektion. Som sådan svarar den mot distriktsledningens uttryckliga önskan om 
att ha ett instrument eller lathund att ta till även utan förberedelser (brev jan 04, detta bekräftas 
också i intervju med distriktschefen). Strangert påpekar att denna grundversion dock i sig kräver 
ordentlig utbildning, en utbildning som inspektörerna, enligt honom, inte fått vid 
utvärderingstillfället. Vi skall återkomma till detta nedan.  
      
På sid. 4 i den föreliggande manualen framgår att den grundversion som avhandlas lätt kan breddas 
och fördjupas vid behov av noggrannare kontroll. Mer utvecklade KASP-versioner är tänkta för mer 
komplexa och riskfyllda arbetsmiljöer. ”Det gäller då att planera och designa inspektionsmetoden 
med hänsyn till de speciella kraven i respektive projekt.”(a.a.). Skrivningarna i manualen är något 
oklara. Är det här fråga om en innehållslig utveckling som kräver sin särskilda manual? Eller, är det 
enbart fråga om att utveckla designen men med denna grundversion som bärande element? I 
intervjuer och samtal anser vi oss ha fått en aning motstridiga uppgifter på denna punkt. Huruvida 
det är ‘på gång’ andra och mer utvecklade versioner av KASP är dock svårt för oss att förhålla oss 
till. Vår givna utgångspunkt måste bli att utvärdera mot den manual som föreligger (augusti 2003) 
och dess relation till den inspektionspraktik vi studerat.                                             

1.4.2 Syfte-mål 

 
Syfte och mål för KASP-metoden, såväl dess grundversion som övriga versioner, anges i manualen 
på följande vis:   
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KASP är en flexibel och generellt användbar metod för att inspektera arbetsorganisatoriska, sociala och psykologiska 
arbetsmiljörisker. 
 
Den har följande huvudegenskaper: 
 

1. Inspektionen inriktas på arbetsgivarens (arbetsställets) förutsättningar och förmåga att genomföra 
riskbedömningar och riskhantering. 

2. Kraven på hur riskbedömningar och riskhantering skall genomföras följer föreskrifterna om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (ASF 2001:1) i förekommande fall kompletterade med sakföreskrifter. 

3. Underlaget för tillsynen inhämtas huvudsakligen genom kommunikation med arbetsgivaren och 
arbetstagarna och deras representanter. Kommunikationen genomförs genom samtal och intervjuer, formulär 
och skrivelser, som alla är strukturerade i överensstämmelse med SAM-föreskrifterna. Viktigaste 
kännetecknet är att inspektören följer en kommunikationsstruktur, som överensstämmer helt med 
kontrollstrukturen ('Kontrollcykeln') i SAM. 

4. Kommunikationen kan kompletteras med observationer av arbetsmiljöer och arbetsprocesser samt granskning 
av dokument. 

5. KASP-metoden är generell för att den kan användas i samband med olika typer av tillsyn. Den är flexibel 
för att den kan formas i mer eller mindre utvecklade versioner och användas av både specialister och icke-
specialister på ASP-frågor.  (våra kursiveringar, KASP-manual augusti 2003:3) 

 
I ovan citerade manual framhålles också att inspektören kontrollerar arbetsgivarens sätt att bedöma 
och hantera ASP-risker, utan att, i normalfallet, göra en egen diagnos eller prognos av faktiska fysiska 
och psykiska tillstånd hos arbetstagarna. Det framhålls vidare att metoden kan tillgodose kraven på 
saklighet och objektivitet i myndighetsutövningen mycket tack vare att inspektionsresultaten inte 
grundas på inspektörens egna subjektiva bedömningar av svårobserverbara och svårtolkade 
förhållanden.23  
      
Målsättningen är alltså att genomföra en inspektion vilande på kommunikation kring, och 
undersökning av, arbetsgivares och arbetstagares egen rapportering av hur arbetet med vissa typer av 
arbetsmiljörisker genomförs på arbetsplatsen. Det hela skall ske sakligt och objektivt. Tillsynen skall 
vara rättssäker och trovärdig ur samhällssynpunkt. Den skall vara förenlig med vetenskapligt 
grundad kunskap. Metoden innehåller två funktioner. Kontrollfunktionen, dvs. kontroll av att lag 
och föreskrift följs, vilken är grundläggande. Dessutom anges en kommunikationsfunktion ”..för att 
informationsutbytet med arbetsställets representanter skall bli effektivt under tillsynen.” (sid. 6). 
Effektivitet i detta sammanhang värderas visavi kontroll. Den strukturerade kommunikationen skall 
möjliggöra en fungerande kontroll. Men, det handlar också om pedagogik; ”deltagarna på 
arbetsstället får en tydlig bild av SAM genom att kommunikationscykeln överensstämmer med 
kontrollcykeln i SAM.” (sid. 10). Metoden har alltså även ett informativt syfte, om än tydligt 
underordnat. 
      
En förutsättning för allt detta är att inspektionerna följer intentionerna och anvisningarna i 
manualen, att föreskrifter och regler uttolkas korrekt och att inspektionsdesignen är adekvat (sid. 6).  

1.4.3 Upplägg - metod 

 
KASP i sin grundversion, dvs. den som skildras i här nämnda manual, skall vara en undersökning av 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet med ASP-risker fungerar på arbetsstället. Det är alltså inte en 

                                                 
23 Observera de kursiverade uttrycken i citat och text. Dessa öppnar för alternativa versioner och varianter. När, hur och varför 
sådana alternativ kan bli aktuella kommenteras dock inte i manualen.  
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metod med primär målsättning att bedöma förekomsten av sådana ASP-risker. Det som ska 
inspekteras är hur sådana problem kartläggs och hanteras i relation till centrala inslag i SAM. Det 
framhålls vidare i manualen att metoden är särskilt lämplig när inspektionen är av mindre omfattning 
(få arbetstagare vid arbetsstället, underavdelning eller vid litet behov av mer djupgående tillsyn, sid. 
12). Någon för KASP särskild föreberedelse anges inte i manualen.   
      
Grundversionen är vidare en metodik enbart för kommunikationen vid själva inspektionstillfället. I 
såväl manual som i intervjuer med ansvariga för metodens utveckling, framgår att man vill göra en 
tydlig distinktion mellan metod och inspektionsdesign. Det senare, dvs. vilka man skall träffa på 
arbetsplatsen, i vilken ordning det skall göras etc., tar inte denna KASP-version ställning till. 
Metodmanualen har heller ingenting att säga om planering och förarbete, hur 
Inspektionsmeddelandet bör skrivas eller om någon särskild typ av uppföljning bör genomföras. 
Grundversionen av KASP förutsätter sålunda inte någon annan typ av förberedelse, design och 
efterarbete än det som inspektören skall göra enligt de vanliga reglerna för inspektion (AV 
4/2003).24

 

 
Kärnan i KASP utgörs av den s.k. kontrollcykeln ovan. Denna följer den kontrollstruktur som SAM-
föreskriften bygger på.25 Kommunikationen skall följa de sex faserna i cykeln (de numrerade 
frågeställningarna i bilden). Varje fas har tre komponenter; grundfråga (bilden), uppföljningsfrågor 
(’Vad gäller det?’, ‘När?’, ‘Var?’, ‘Hur?’ etc.), samt kontroll av inspektionsresultaten mot föreskrifter. 
Särskilt för det sistnämnda finns ett antal frågemallar i form av bilagor, i manualen. De 
frågeställningar som beskrivs (inklusive frågemallarna) tjänar som ‘innehållsmässiga riktlinjer’ för 
kommunikationen. Formuleringen av konkreta frågor bör sedan ta hänsyn till den konkreta 
situationen (sid. 13). Detta till trots, är det uppenbart att den metod som beskrivs i manualen är 
standardiserad till sin karaktär. Främsta motivet för detta framgår också klart; rättssäkerhet och 
objektivitet. Det gäller att undvika ‘subjektiva bedömningar och godtycke’.  Intentionerna med 
modellen är att inspektörerna i allt väsentligt och i angiven turordning, skall följa stegen i manualen 
och dess frågemallar. Detta framgår också tydligt, om än indirekt, av följande citat: 

                                                 
24 Här bör påpekas att ”Regler för inspektion” ej innehåller närmare vägledning på dessa punkter. 
25 Kontrollcykeln följer dock inte alla SAM’s paragrafer. På sid 8 i manualen, där KASP-inspektionen tydligt relateras till 
SAM, står följande: ”Inspektionen skall tillse att man kontrollerar genomförda åtgärder på arbetsplatsen (10 §), och gör 
en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet (11 §), vad gäller ASP-risker.”. 11 § är dock ett exempel på en nyckelparagraf i 
SAM som inte ingår i KASP-cykeln.  
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Inspektionsproceduren skall därför genomföras så långt möjligt efter anvisningarna i respektive 
KASP-version. Frågor skall ställas även i de fall inspektören inte kan räkna med godtagbara svar. 
Även frånvaron av godtagbara svar skall dokumenteras för att eventuellt tjäna som underlag för IM 
eller en uppföljande inspektion. Ett annat skäl är att själva inspektionsproceduren skall bidra till att 
förbättra förståelsen på arbetsplatsen av vad systematiskt arbetsmiljöarbete med ASP-risker är. (a.a., 
sid. 10) 

 
Vad som däremot är lite otydligt i manualen är huruvida dess olika steg skall följas lika strikt i mer 
utvecklade versioner av metoden, när sittningar genomförs med flera olika personalgrupper 
och/eller representanter för olika nivåer i organisationen.  

1.4.4 Metodens utveckling och implementering 

 
Utvecklingsarbetet med KASP har tillgått så att en inspektör i projekterande och utvecklande syfte, 
och i dialog med företrädare för Umeå universitet, har genomfört ett antal inspektioner inom skolan 
i enlighet med den framväxande modellen. Detta utvecklingsarbete har skett under c:a ett års tid och 
med finansiering via ARNE. En del av inspektionerna har följts av universitetet på nära håll via 
observation.  
      
Det bör nämnas att KASP är en utveckling av den, i samarbete mellan Umeå universitet och AI’s 
Umeådistrikt, tidigare framtagna s.k. PSI-metoden (Strangert 2000).  
      
I juni 2003 färdigställdes en utbildningsversion av inspektionsmanualen. Nyanställda inspektörer har 
fått särskild utbildning inom ramen för sin introduktionsutbildning. Övriga inspektörer har utbildats 
i metoden under två halvdagar. Vid det första tillfället gavs information om modellen. Därefter gavs 
samtliga inspektörer tid att läsa igenom manualen och komma med skriftliga synpunkter. Distriktet 
anordnade sedan ytterligare en halvdag för gemensam genomgång och diskussion kring metodens 
styrkor och svagheter. Samtliga inspektörer har därefter haft till uppgift att under hösten prova 
metoden vid minst en inspektion. Uppföljning och avslutande utvärderingstillfälle internt skedde 
den 15/12  - 2003. 

1.4.5 Sammanfattning - kommentarer 

 
I fråga om var en KASP-inspektion skall lägga tyngdpunkten, är manualen mycket tydlig; kontroll 
grundad på objektivitet och rättssäkerhet i tillsynen. Medlet för detta är det standardiserade 
förhållningssätt som manualen förespråkar. Detta i sin tur bygger på en nära kopplingen till SAM-
föreskriften. Ett visst pedagogiskt, informativt syfte, kan också spåras. Kommunikationens 
uppstyrning till kontrollcykeln förväntas ha en normerande karaktär. Den är tänkt att leda till en 
insikt hos de inspekterade om hur ett fungerande system för arbetsmiljöarbete bör se ut.   
      
Ytterligare vad som understryker det ‘objektivistiska’ synsättet är att inspektören inte skall göra egna 
bedömningar av faktiska förhållanden, ställa diagnoser på arbetsmiljön etc. Metoden bygger på de 
intervjuades/samtalandes egna beskrivningar och rapporterade upplevelser av ASP-problematik. 
Detta skall sedan ligga till grund för en kontroll av hur denna typ av problem åtgärdas på 
arbetsplatsen. Metoden är alltså inte primärt en metod för att kartlägga ASP-risker och brister.26 Det 

                                                 
26 Orsaken till att vi skriver ’primärt’ här är den ’brasklapp’ som finns i den fjärde av de fem angivna huvudegenskaperna 
hos KASP (sid 3, obs detta gäller inte specifikt grundversionen som här utvärderas, utan KASP allmänt): 
”Kommunikationen kan kompletteras med observationer av arbetsmiljöer och arbetsprocesser samt granskning av 
dokument.” Eftersom ingen vägledning ges när och hur en sådan komplettering skall göras måste detta antas bero helt 
på inspektörens professionella bedömning. Kontrasten mellan en sådan fri bedömning och manualens strikt angivna 
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är en metod för att kontrollera arbetsgivarens system för att hantera dessa risker.  
      
Med utgångspunkt i manualen och våra intervjuer kan vi konstatera att grundversionen av KASP 
enbart är ett verktyg för kontroll och kommunikation vid själva inspektionsmötet. Den innehåller 
inga ställningstaganden till design, dvs. antal möten, personalgrupper etc. Den innehåller inget om 
övriga led i inspektionskedjan, såsom t ex förhandsinformation och avisering, författande av 
Inspektionsmeddelande, uppföljning etc. Mot bakgrund av det standardiserande förhållningssätt 
som manualen ger uttryck för, bör redan här framhållas att det senare är motsägelsefullt. En 
inspektion består inte bara av själva mötet. Om tydlighet och rättssäkerhet är överordnat mål så 
borde åtminstone inspektionsmeddelandet relateras tydligt till kontrollcykeln i KASP.   
 
Vi har omsider blivit uppmärksamma på de divergerande synsätt som existerar bland KASP-
metodens upphovsmän. Som utvärderare såg vi tidigt en tydlig skillnad mellan manualen och hur 
inspektörerna tillämpade denna i sin praktik. Det strikta följandet av kontrollcykelns olika steg och 
frågemallar, avgränsning till ASP-frågor, undvikande av bedömningar etc. som manualen stipulerar, 
är uppenbarligen inte det synsätt som gäller bland inspektörerna.27 Detta har vi fått besannat i såväl 
intervjuer som observationer. Det finns också, det bör framhållas, en del skrivningar i manualen som 
öppnar för en friare tolkning och ett mer flexibelt förhållningssätt till metoden. Detta gör att man får 
intrycket av att manualen i vissa delar är en kompromiss mellan två olika synsätt. Till detta skall vi 
återkomma.  
 
För att vår redovisning nedan skall bli någorlunda begriplig så måste dock även den metodvariant, 
som vi kan kalla ‘praktiker-KASP’ kort skisseras:  
 

...det är för oss att strukturera upp tankarna under inspektionen och hålla struktur på inspektionen. 
Det händer ju rätt ofta när man är ute att tankarna far iväg, när man intervjuar och samtalar, det 
är ett bra sätt att hålla tillbaka…’men vi skulle nu faktiskt prata om de där riskfaktorerna som ni 
ser i er organisation, kan vi gå åter till det så kan vi ta det här med hur ni åtgärdar sen, eller hur ni 
undersöker sen beroende på vad vi kommer in på, för det är så lätt gjort att man blandar samman de 
här sakerna.’ Det blir en mix av alltihopa, det tycker jag är ganska skönt att kunna återgå. 
(inspektör i fokusintervju)  

 
Här ses kontrollcykeln som ett slags alternativ till checklista, vilken kan tillämpas i alla typer av 
inspektioner. Den underlättar kommunikationen och ger inspektören en möjlighet att löpande 
kontrollera att man täckt in det väsentliga. I de inspektioner vi följt, samt efter vad som framkommit 
vid intervjuerna, framgår att cykeln (och frågemallarna) tillämpas med en hög grad av flexibilitet och 
anpassning till den unika situationen. Inspektörerna gör ‘nedslag’ i cirkeln.  Mycket tid avsätts till 
dess första del, diskussioner kring de arbetsmiljörisker, såväl ASP som fysiska, som man spårar på 
arbetsplatsen. Manualen anvisar egentligen en jämn fördelning av kommunikationen kring 
kontrollcykelns olika steg (se t ex sid.10, inte minst skrivningen om att frågor skall ställas även i de 
fall inspektören inte kan räkna med godtagbara svar).  
      
Förekomsten av två metodvarianter, en ‘manual-KASP’ och en ‘praktiker-KASP’, komplicerar 
förståss vår utvärdering. Vad är det egentligen vi skall utvärdera här? Det kan tilläggas att prof. 
Strangert i ett brev framhåller att, mot bakgrund av den i hans tycke magra utbildningsinsatsen som 
                                                                                                                                                             
tillsynsmodell är så stor att om en inspektör inom ramen för grundversionens manual bestämmer sig för att tillämpa 
punkt 4 så lämnar denne i praktiken modellen för en annan tillsynsmetod.   
27 I kritiken av föregående utvärderingsmanus har vi på denna punkt mött invändningar. Några har menat att det är en 
missuppfattning att kommunikationen måste ske ’mekaniskt i ordnade steg’. Efter ytterligare en noggrann genomläsning 
av manualen vill vi dock hävda att detta är precis vad andan i manualen uttrycker, och detta inte bara för grundversionen 
(se särskilt sidan 6 och 10). Om en sådan struktur egentligen inte är vad upphovsmännen avser så måste detta tydliggöras 
i manualen. 
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föregått KASP-inspektionerna, endast en av inspektörerna, dvs. den som varit med om att utveckla 
KASP, kan förväntas ha tillräcklig kunskap för att tillämpa metoden och därför är värd att utvärdera.  
      
Vår lösning på det dilemma vi hamnat i är att diskutera det vi sett och de frågor detta i förlängningen 
väcker. Vi skall problematisera de olika synsätt, målsättningar och praktiska tillvägagångssätt vi har 
kunnat urskilja. Vi kan dock mycket litet säga om hur effektiv metoden är när manualen följs till 
punkt och pricka. Vi kan däremot försöka förstå varför inspektörerna inte följer den strikt, dvs. vad 
detta står för, hur och varför en sådan situation kan uppkomma.  

1.2 Utvärderingen av KASP - vårt upplägg 

1.2.1 Metod  

 
Utvärderingen av KASP har lagts upp i samarbete med ledningen för AV's beställare centralt samt 
Umeådistriktet. Efter inledande intervjuer och diskussioner med dem som varit med och utvecklat 
metoden (vid AI Umeå samt Umeå universitet), gav vi oss i kast med att samla in data. De data som 
utvärderingen vilar på är: 
 

1. Olika former av skriftliga dokument såsom metodmanual, inspektionsaviseringar, allehanda 
informationsmaterial samt inspektionsmeddelanden (vi har dock inte erhållit samtliga IM 
från KASP-inspektioner under hösten, endast sju). 

2. Tre fallstudier av tre olika KASP-inspektioner i en och samma av länets kommuner. Vi 
försökte här välja ut tre, i förhållande till varandra tämligen olika, arbetsplatser. Valet föll på 
en skola/rektorsområde, en livsmedelsindustri samt ett hotell. De båda sistnämnda ingick i 
koncerner. Möjligen kunde vi ha kompletterat våra observationsstudier med en tillsyn av ett 
lite mindre, självständigt företag. Vi tror dock inte att denna eventuella, urvalsmässiga, brist 
har någon särskild betydelse för utvärderingen. I fallstudierna följde vi till att börja med de 
fyra inspektörerna vid inspektionerna ute på arbetsplatserna. Detta skedde i oktober (vecka 
42). Vi återvände därefter i november (vecka 47) för uppföljande intervjuer på 
arbetsplatserna (sammanlagt två enskilda och två gruppintervjuer, fallen beskrivs närmare 
nedan och i bilagan). Här bör inskärpas två metodproblem; det ena är att vi endast på en 
arbetsplats, skolan, fick tillfälle att intervjua personalrepresentanterna enskilt. Det andra 
problemet är att man inte kan bortse från vissa intervjuareffekter. Att uttrycka stort missnöje 
och avgörande kritik kan vara lite känsligt eftersom man kan anta att detta kommer att nå 
berörd inspektör.  

3. Under november genomfördes också intervjuer med de berörda inspektörerna, samt 
distriktschef och jurist vid AI Umeå (fem intervjuer). Dessutom genomfördes en s.k. 
fokusintervju med fem andra inspektörer. Syftet med den senare var att få en bredare inblick 
i inspektörernas tänkande och erfarenheter kring metoden.  

4. En arbetsbok delades också ut till samtliga inspektörer vid Umeådistriktet. Samtliga 
inspektörer vid Umeådistriktet skulle alltså genomföra minst en KASP-inspektion under 
hösten. Via frågor i arbetsboken tänkte vi oss få en generell bild av metodens tillämpning på 
ett antal punkter. Arbetsboken innehöll två uppsättningar sådana frågor. Den ena var avsedd 
att besvaras/kommenteras före inspektion och handlade om förväntningar och 
förberedelser. Den andra skulle besvaras efter inspektion och handlade om intryck och 
reflektioner kring inspektionens resultat. Arbetsboken blev dock inte vidare lyckad eftersom 
endast fem inspektörer skickade in sina kommentarer.   

 
Bland annat för att få nödvändiga jämförelseobjekt till KASP-utvärderingen har vi parallellt följt den 
s.k. KOPS-metodens utveckling. Här har vi bl.a. deltagit vid två utvecklings- och dialogkonferenser, 
samt fått särskild information kring metoden av projektansvarig. Vi har även haft tillfälle att studera 

 9  
  



och observera andra metoder och arbetssätt vid inspektion inom AV’s Stockholms- och 
Örebrodistrikt (t.ex. den s.k. Fokusmetoden).  
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2 Resultat och analys – diskussion om metodproblem 

2.1 Fallstudierna 

2.1.1 Likheter och skillnader 

 
De tre fall av KASP-inspektioner vi fick tillfälle att studera fångar, tack vare sina inbördes olikheter, 
ett ganska brett spektrum av det fragmenterade arbetsliv som AI’s inspektörer möter i sitt 
tillsynsarbete. Här finns avsevärda olikheter i fråga om branschstruktur och kultur samt arbetenas 
karaktär och de villkor som styr dem. Vi har besökt en verksamhet inom offentlig förvaltning av 
utpräglad tjänstemannakaraktär, och med en dominans av kvinnor i arbetsstyrkan. Här kunde 
psykosociala arbetsmiljöfrågor förväntas vara särskilt påträngande. Vi har besökt en relativt 
traditionell tillverkning med en i huvudsak kollektivanställd och manligt dominerad arbetsstyrka. Här 
fanns en rad typiska och traditionella fysiska arbetsmiljöproblem. Slutligen har vi besökt ett företag i 
servicebranschen, med kvinnligt dominerad, kollektivanställd, arbetsstyrka. Här finns en ganska stor 
spridning av arbetsuppgifter och rätt stora olikheter i fråga om arbetsvillkor. De två sistnämnda 
ingår alltså i koncerner, till karaktären dock relativt olika. Den förstnämnda tillhör en ganska liten 
nationell koncern, den sistnämnda en större hotellkedja.  
      
Intressant här är att försöka se vilka eventuella skillnader hos arbetsställena som kan förklara 
olikheter i metodtillämpningen, och vad som är gemensamt i denna trots dessa skillnader. Några 
viktiga skillnader som vi såg i situationen, är att skolans personal verkar ha en högre medvetenhet i 
ASP-frågor än personalen på de övriga arbetsställena. Här fanns en vana att diskutera sådant. Detta 
kanske kan hänföras till att psykosociala frågor blir särskilt framträdande i denna miljö. Senare års 
mediedebatt om neddragningar, sjukskrivningar och utslagning inom offentlig sektor, bidrar säkert 
också. Vid livsmedelsfabriken fanns å andra sidan en vana vid miljöarbete, låt vara främst inriktat på 
fysiska risker. Dessutom hade man, till skillnad från de övriga två, varit utsatt för inspektion tidigare. 
      
Ingen av de tre arbetsplatserna tycktes präglade av några mer omfattande konflikter. Samtliga 
uttryckte en positiv hållning till AI’s verksamhet. Samtliga av de vi intervjuade efteråt, tyckte att 
inspektionens resultat gav en god bild av arbetsplatsens miljöförhållanden. De krav som 
formulerades ansågs också korrekta. Samtliga uttryckte, om än i varierande utsträckning, att 
inspektionen varit nyttig och givande. Kritik uttrycktes dock på enskilda punkter.  
      
Den mest slående likheten mellan de tre arbetsplatserna är att ingen kan sägas ha ett fungerande 
system för arbetsmiljöarbetet. Samtliga verkar dessutom sakna en grundläggande medvetenhet om 
nödvändigheten av systematik i arbetsmiljöarbetet, och att detta är av lagen påkallat.  
      
Alla tre huvudansvariga inspektörer är relativt erfarna i sitt arbete. En skiljde dock ut sig på så sätt 
att hon varit med om att utveckla KASP. Hon hade därför en helt annan kunskap om metoden än 
de övriga. De utförde ju sina första KASP-inspektioner. Hon hade dessutom hjälp av ytterligare en 
inspektör, låt vara ny i verket, men ändå erfaren på området och med en specifik fackkompetens. I 
analysen av KASP framstår därmed händelseförloppet i denna inspektion som viktigast.  
      
KASP i sin grundversion tar inte ställning till inspektionens omfattning och design. Ett antal 
väsentliga skillnader mellan de tre inspektionerna måste här framhållas. Den första inspektionen, den 
som utfördes av den ‘KASP-kunnige’ inspektören, ingick i en större inspektionsinsats vid en hel 
skolförvaltning. Den var i sig omfattande och innehöll möten med flera personalgrupper. Den skulle 
också följas upp med inspektionsmöten på högre nivå i organisationen. Den andra inspektionen, den 
vid livsmedelsfabriken, hade väsentligen uppföljningskaraktär. En inspektion hade här utförts ca ett 
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år tidigare. Den här aktuella inspektionen genomfördes dessutom i, en för företaget, mycket 
turbulent tidpunkt. En nya företagsfusion skulle offentliggöras samma dag! Den tredje inspektionen 
var en ‘nyinspektion’. Den var tydligt aviserad som en SAM- och ASP-inspektion. 
      
Förarbetet inför de tre inspektionerna skilde sig avsevärt. Endast vid skolan hade ett lite mer 
omfattande pedagogiskt material skickats ut. Tyvärr fick de anställda tillgång till detta lite sent. Det 
är därmed svårt att värdera effekterna av det.  
 
De inspektionsmeddelanden som blev resultatet av tillsynsinsatserna skiljer sig också avsevärt till sin 
karaktär. Endast i ett fall, hotellet, kan man tala om en tydlig röd tråd. Detta har därmed en viss 
pedagogisk karaktär som de andra inte besitter. Det gäller dock inte i ASP-frågor. Det är  SAM-
systemet som fokuseras.  
      
KASP nyttjades tydligt som kontrollverktyg i alla tre inspektionerna. Det skedde dock med stor 
flexibilitet i relation till kontrollcykeln och manualen. Den pedagogiska, informativa, sidan av 
tillsynen varierade. Vid skoltillsynen var inspektören relativt tydlig om att återföra diskussionerna till 
cirkeln med jämna mellanrum. Helhetsförståelsen hos de inspekterade motverkades dock av långa 
diskussioner kring den fysiska miljön, samt ett inspektionsmeddelande som inte innehöll samma 
röda tråd. Även vid hotelltillsynen skedde viss återföring på kontrollcykeln. Helhetsbilden här, med 
inspektionsmeddelandet inräknat, blir att det för de inspekterade bör ha framgått att SAM 
fokuserades. Vid livsmedelsfabriken blev intrycket mycket splittrat, dels pga. den pågående 
fusioneringen, dels pga. inspektionens uppföljningskaraktär.  
      
Vid samtliga inspektioner användes avsevärd tid för själva riskinventeringen, diskussionen om 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Här blandades ASP-frågor med fysiska arbetsmiljöfrågor. Vid någon 
av dem fick de förra frågorna ganska undanskymd plats. 

2.1.2 Om kartan och verkligheten  

 
Är då dessa tre (fyra) inspektörers sätt att se på, och använda, metoden representativt för 
inspektörerna på distriktet? Ja, det vill vi hävda utifrån vårt samlade empiriska material. Det finns en 
del marginella skillnader i betoningen av olika inspektionsinslag. I grunden tycks man dock enig. 
Man ser KASP som ett kontroll- och kommunikationsverktyg att användas med flexibilitet. Stor 
hänsyn måste tas till den unika situation som varje inspektionsmöte utgör. En del inspektörer kanske 
lyfter fram den pedagogiska, informativa sidan mer än andra. För samtliga är dock denna 
underordnad.28 Olika inspektörer betonar också för- respektive efterarbete olika. Vissa framhåller att 
de vill se en utveckling av metoden så att den inkorporerar hela inspektionskedjan.  
      
Samtliga vi inhämtat åsikter från på distriktet ser dessutom detta i stor utsträckning som en SAM-
metod. Den anses precis lika användbar för ASP-frågor som för fysiska miljöfrågor. De betonar 
dessutom att dessa områden inte kan ses isolerat från varandra. Vidare anser de vi intervjuat att 
KASP kan användas på alla företagstyper och i alla branscher. Denna gemensamma grundsyn gör att 
vi anser oss kunna tala om förekomsten av en ‘praktiker-KASP’. Manualen talar, som sagt, ett annat 
språk. Den andas stringens och strikthet i följande av faser, steg och frågemallar, och den 
presenterar KASP som en metod inriktad särskilt på ASP.   
      
Med detta som utgångspunkt skall vi nu lyfta fram och diskutera olika aspekter av det vi har sett. 
Syftet med denna problematisering är, dels att värdera mot uppdragsgivarens målsättningar och 
frågeställningar, dels att ge underlag för en fruktbar diskussion och fortsatt utveckling av metoden.  

                                                 
28 Till skillnad från t.ex. KOPS-metoden som särskilt lyfter fram det pedagogiska. 
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2.2 Analys – problem som behöver diskuteras, metodinslag som 
behöver utvecklas 

2.2.1 Övergripande strategi, regler för inspektion, ARNE kontra KASP 

 
Hur lever KASP upp till de övergripande målen i ARNE? Som konstaterades inledningsvis är målen 
för metodutvecklingen ganska vida och öppna för tolkning. Detsamma gäller de övergripande 
målbegreppen för AV’s verksamhet; enhetlighet, rättssäkerhet, tillförlitlighet, effektivitet och 
trovärdighet. Hur dessa skall tolkas är svårt att finna närmare vägledning om i AV’s olika dokument. 
Ytterst kanske detta i och för sig vilar på en oklarhet i de statliga direktiven för AV’s verksamhet. Är 
det den repressiva delen, dvs. strikt kontroll av lagens efterlevnad och effektiv rättslig påföljd när så 
inte sker, som skall betonas? Eller, är det, i enlighet med den självreglerande SAM-strategin, att 
medvetandegöra, stimulera, vägleda till ett lokalt engagemang på arbetsplatsen i lagens anda?  
      
Ett av de fem begreppen ovan är, enligt vårt förmenande, särskilt svårt och i åtminstone en 
betydelse, kvalitativt skilt från de övriga; effektivitet. Vad är en effektiv tillsyn och i förhållande till 
vad skall den värderas? Vi kan tänka oss åtminstone två skilda betydelser av begreppet. Den första 
innebär vad vi kan kalla ett inre perspektiv på begreppet, den andra ett yttre:  
 

1. Det inre perspektivet innebär att effektiviteten mäts i relation till AV’s verksamhetsmål och 
resursinsats. Det handlar då om och hur AV uppfyller i verksamhetsplaner uppställda mål 
och till priset av vilken resursinsats. Effektivitetsbedömningen sker här från två håll, dels 
huruvida man når de uppställda målen, dels kostnadseffektiviten, alltså huruvida man gör det 
utifrån effektivast möjliga resursanvändning. Om inspektionsmetoden är snabb, kräver lite 
förberedelser, kringarbete och inspektörskompetens, och om den kan värderas mot stadgade 
verksamhetsmål, blir den i så fall effektiv ur verkets perspektiv. Ett sådant inre perspektiv på 
effektiviteten kan även anläggas ur arbetsgivarperspektiv. Om AV’s insats leder till att 
arbetsplatsens arbetsmiljöarbete utvecklas i enlighet med lag- och föreskrift, och att detta 
sker utifrån en relativt liten insats i form av personalens och arbetsledningens arbetstid, blir 
den då också effektiv ur arbetsgivarens perspektiv. Om dessa effektivitetsmått gäller blir det 
närmast en fråga om en värdering av produktivitet, dvs. relationen mellan resursinsats och 
prestation. 

 
2. Det yttre perspektivet värderar effektiviteten i relation till vad som är det, samhälleliga,  

målet med insatserna; leder inspektionsmetoden till ett förbättrat arbetsmiljöarbete och, i 
förlängningen, en bättre arbetsmiljö på den inspekterade arbetsplatsen? Detta bör ändå vara 
den viktigaste betydelsen av effektivitetsbegreppet!29 Men, i så fall måste också tolkningen av 
de övriga fyra begreppen sättas i relation till detta. De är underordnade och bör betraktas 
som medel för att uppnå effektivitet. När vi t.ex. värderar en metod i relation till begrepp 
som tillförlitlighet och trovärdighet, så måste denna värderas utifrån huruvida den är ett 
verktyg för att få fram bästa möjliga bild av den reella miljön och det reella miljöarbetet. 
Detsamma gäller egentligen ett begrepp som rättssäkerhet. Vad innebär det? Att 
inspektionen inskränker sig till att kontrollera förekomsten av ett antal formella och faktiska 
företeelser på arbetsplatsen som enkelt kan relateras till lag och föreskrift? Vi kan då tänka 
oss att kontrollen inskränker sig till t.ex. förekomsten av policydokument, planer, 
medarbetarsamtal etc. Eller skall inspektionen syfta till att göra en djupare bedömning av de 
arbetsvillkor som i praktiken gäller för personalen? Detta leder till en viktig principiell fråga; 
för vem skall rättssäkerheten gälla? Är det för arbetsgivaren, för personalen, eller för båda? 

                                                 
29 Sedan kompliceras frågan naturligtvis av huruvida målet är att uppnå små detaljförbättringar på ett stort antal 
arbetsplatser, eller mer djupgående och antagligen också mer varaktiga på ett färre antal.   
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Slutligen måste de fyra hjälpbegreppen värderas mot varandra. Hur ska de förhålla sig till 
varandra, vilka skall särskilt betonas etc., för att det övergripande målet effektivitet skall 
uppnås?        

 
Avsaknaden av tydliga definitioner av övergripande målbegrepp gör det komplicerat att utveckla 
metoder och, i än högre utsträckning, att utvärdera dem. Det finns ett brett spelrum för 
metodutvecklingsarbete inom ARNE’s ram. Mycket är öppet för tolkning. Vi kan därför, i flera fall, 
inte dra särskilt bestämda slutsatser om KASP i relation till övergripande mål. Vi kan dock 
konstatera att detta exempel på metodutveckling väl ryms inom de angivna ramarna. Vad KASP 
alldeles tydligt tar fasta på i programmets mål är att skapa en metod som är resurssnål och effektiv i 
sin enkelhet, samt har ett brett tillämpningsområde. Manualen lyfter vidare särskilt fram de 
övergripande målen rättsäkerhet och enhetlighet. Den tar också mycket tydligt fasta på skrivningarna 
om att SAM är ett grundläggande instrument för kontroll av den psykosociala arbetsmiljön. Detta i 
så stor utsträckning att det, enligt vår åsikt, blir en metodutveckling för just SAM, inte ASP. Vi är 
medvetna om att denna distinktion inte kan göras alltför skarp. Förbättringar i detta avseende bidrar 
säkert till bättre förutsättningar för inspektion av den psykosociala arbetsmiljön. Det är dock inte 
samma sak. En metod för inspektion av strukturen för systematiskt arbetsmiljöarbete behöver i 
praktiken inte beröra ASP-problematik. För att det skall vara en utveckling av inspektionsmetodik 
särskilt för ASP krävs lite mer. Detta återkommer vi till nedan. 
      
De breddade och fördjupade krav på AV’s tillsynsverksamhet som är resultatet av SAM-strategin 
och ASP-frågornas inträde på arenan under det senaste decennierna, har lett till ett omfattande 
utvecklingsarbete inom AV. I detta utvecklingsarbete kan man skönja två särskilt framträdande 
områden. Det ena är en omfattande satsning på att ändra personalens kompetensprofil. Det sker 
dels via rekrytering av personer med beteendevetenskaplig bakgrund, dels via en utveckling av 
verkets egna insatser för kompetenshöjning mot, särskilt det psykosociala arbetsmiljöområdet. Det 
andra området är satsningen på att utveckla olika metoder för tillsyn. Även detta utvecklingsarbete 
har särskilt fokuserat mot de psykosociala och arbetsorganisatoriska frågorna. Båda dessa 
utvecklingsområden är naturligtvis mycket angelägna. Det är rimligen också så att utvecklingen på 
dem skall harmoniera, dvs. satsningarna på det ena skall understödja och befrukta satsningarna på 
det andra, och vice versa. En utveckling av metoder inom verket måste därför kopplas till 
utvecklingen av inspektörskårens professionalitet, dess förmåga till bedömningar etc. Alltför långt 
gången standardisering av metoder, med färdiga checklistor och frågebatterier, lämnar litet utrymme 
för inspektörens förmåga att analysera den unika situationen. Då riskeras det fulla utnyttjandet av 
inspektörens resurser. Detta kan i förlängningen också leda till att inspektören upplever sig hamna i 
motsättning till metoden. Risken finns då att denne undergräver dess tillämpning eftersom han/hon 
ser den som ett hot mot professionaliteten och ett intrång i yrkesrollen. Hur dessa två områden för 
utveckling skall förhålla sig till varandra sägs det egentligen ganska lite om i ARNE-programmet. 
 

…ja och det är ju du, faktiskt som bär på den professionaliteten och kunskapen och erfarenheterna. 
Det är det som är poängen. Men sen det som blir problematiskt då, det jag ju liksom reagerar på, det 
är ju det att vi försöker knyta upp det här…det skall liksom legitimeras, förpackas och sägas, och 
kontrolleras att det här är ok. Det är ju där problemet består, professionaliteten, den vilar ju hos var 
och en inspektör, och för att hitta kvalité i det då, måste man ju liksom utveckla, diskutera, fundera 
över sin praktik, alltså diskutera de här frågorna; hur gör vi faktiskt när vi inspekterar, vad 
inspekterar vi, och hur tänker vi? Vilka liksom tankar ligger till grund för vårt sätt att inspektera? 
Sen kan ju det ta sig olika uttryck och det kan bli KOPS eller det kan bli KASP eller PSI eller vad 
som helst. Det är ju ett material, ett sätt…någonting som man plockar upp i bakfickan liksom. 
(inspektör i fokusintervju) 
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2.2.2 Varför uppkommer de spänningar i KASP vi sett? 

Otydligheter i manualen? 

Varför blev tillämpningen av KASP annorlunda mot andan i manualen? Varför möter vi disparata 
förhållningssätt till metoden? En orsak till detta är nog att manualen i sig innehåller en del 
otydligheter, av vilka vi nämnt en del ovan. Några inspektörer har också menat att den inte är så 
pedagogiskt skriven. Texten påminner mer om en vetenskaplig text. Otydligheterna öppnar för 
skilda tolkningar och metodvarianter. Vilka otydligheter avser vi här? Ja som vi redan nämnt vill vi 
påstå att andan i manualen tydligt innebär ett förespråkande av en standardiserad metod. Faserna, 
grundfrågor med följdfrågor, mallar etc. skall följas i turordning och enligt givet mönster. 
Formuleringar såsom t.ex. att frågorna i mallarna är ‘innehållsmässiga riktlinjer’, som skall utformas 
med ‘hänsyn till den konkreta situationen’ (se manualen sid.12-13) blir då lite tvetydiga eftersom de 
inte utvecklas närmare. En av författarna till manualen, den inspektör vi följde, använder också hon 
KASP på ett mer flexibelt sätt än andan i manualen ger uttryck för.  

Inspektörerna var otillräckligt utbildade? 

Otydligheterna kan alltså ha bidragit till att det uppkommit ett antal missförstånd på väsentliga 
punkter under den period då metoden på allvar skulle testas. Inspektörerna hade helt enkelt inte 
hunnit tillägna sig de centrala tankegångarna ordentligt. Här bör framhållas att utbildningen inför 
metodanvändningen, dels inte var helt slutförd, dels kanske i sig har varit otillräcklig. Att endast 
diskutera metoden under två halvdagar och att däremellan förväntas läsa in manualen och reflektera, 
verkar väl magert. Detta är också en åsikt som förs fram av de som varit med om att utveckla 
metoden. Eftersom vi inte har haft chansen att överblicka annat än de yttre ramarna och centrala 
inslagen i denna utbildning, kan vi inte värdera utbildningsinsatsen. Vi får inskränka oss till att 
konstatera att detta är en möjlig delförklaring. Det kan förväntas att missförstånd och olika 
tolkningsvarianter lätt uppkommer om inte metodens grundläggande utgångspunkter och centrala 
inslag klargörs noggrant för dem som skall tillämpa den. Kanske olika praktiska övningar också hade 
behövts? Detta kanske i synnerhet för de mer erfarna inspektörerna? Det behövs tid att reflektera på 
djupet kring de sätt som metoden skiljer sig från olika, i praktiken redan utvecklade arbetssätt. Vid 
en snabb genomläsning kan den vane inspektören kanske förledas att tro att metoden endast utgör 
en enklare utveckling av någon annan, t ex PSI, och därmed undervärderar kravet på reflektion. 
 

För stor brådska i implementeringen?  

Ytterligare en orsak till oklarheterna kan vara att det blivit lite för bråttom i den sista fasen av 
metodutvecklingen. Utvärderingen skulle därmed ha kommit för tidigt. Det kanske hade behövts 
mer tid för att tänka färdigt, att diskutera olika metodinslag. Om så är fallet, är dock ingen större 
skada skedd. Det är snarast en fördel om utvärderingen kommer in medan metoden fortfarande är 
under utveckling. Det öppnar möjligheter för en bättre slutprodukt om problem som uppkommit 
under praktisk prövning kan diskuteras, att sådant som inte fungerar kan rättas till innan metoden 
ses som färdig. 

Grundläggande åsiktsskillnader om inspektionsmetodik? 

Oklarheter, missförstånd och bristande utbildning kan dock inte vara hela förklaringen till de 
spänningar i metodanvändningen vi sett. Mycket talar för att dessa spänningar i sig är tecken på 
förekomsten av mer grundläggande åsiktsskillnader om inspektionsmetodik. I korthet kan de 
uttryckas på följande vis: för det första har vi ett objektivistiskt synsätt som förespråkar största 
möjliga likhet i metodtillämpningen, oavsett de unika förutsättningarna för varje inspektionssituation 
(detta innebär naturligtvis inte en likhet in absurdum; vissa anpassningar måste alltid göras). 
Subjektiva bedömningar och värderingar från inspektörens sida skall undvikas via standardiserade 
upplägg och frågebatterier. Här betonas likabehandling, rättsäkerhet och juridisk stringens. 
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Inspektionsresultatet skall hålla för rättslig prövning. KASP-manualen är utan tvekan skriven i en 
sådan anda. Det framgår, inte minst, av det som refererats ovan. Det är emellertid oklart hur långt 
kravet på ett undvikande av bedömningar sträcker sig. Det är tydligt att inspektören skall undvika 
bedömningar av den ’faktiska’ ASP-miljön. Men, vilka bedömningar får hon/han då göra i relation 
till SAM-systemet? Redan i målbeskrivningarna finns dessutom öppningar vilka möjliggör 
tillämpning av helt andra förhållningssätt. Detta via uttryck som ’normalt ingen egen diagnos eller 
prognos’, ’inte grundas på inspektörens egna subjektiva bedömningar’ etc (sid.3 i manualen).30 Den 
enda rimliga tolkningen är dock enligt vår uppfattning följande; inspektören gör inga egna 
bedömningar av den faktiska ASP-miljön. Vidare; bedömningar av SAM-systemet sker utifrån 
formella kriterier, dvs. huruvida arbetsplatsen har rutiner för riskinventeringar, medarbetarsamtal, 
arbetsplatsträffar, handlingsplaner, uppföljning etc.   
      
Det andra synsättet, det som verkar tillämpas av inspektörerna, betonar nödvändigheten av 
flexibilitet och anpassning till den unika situationen. Ett alltför standardiserat upplägg blir då ett 
hinder (vilket inte innebär ett avvisande av strukturering till teman och användande av olika 
frågemallar). Inspektören måste besitta tillräcklig professionalitet för att kunna ‘läsa’ situationen, 
göra adekvata bedömningar under inspektionens gång, ställa nödvändiga följdfrågor, följa upp 
viktiga spår, tränga på djupet och under ytan av formella företeelser. Förutsättningen för detta är att 
han/hon förmår upprätta en väl fungerande dialog. Tillsammans med de inspekterade gör han/hon 
bästa möjliga tolkning, skapar bästa möjliga helhetsbild, av den arbetsmiljö och det arbetsmiljöarbete 
etc., som existerar. Vi vill påstå att de inspektörer vi följde, samt övriga inspektörer vi intervjuat i 
Umeå, tydligt resonerade på detta vis.31 Här är utgångspunkten alltså inspektörens professionalitet 
och nödvändigheten av kvalificerade bedömningar. Detta gäller inte bara i relation till det formella 
SAM-systemet. Kanske kan man säga att detta synsätt inte i första hand betonar den juridiska 
stringensen i eventuella framtida krav. Snarare betonas det verklighetsnära i dem i varje enskilt fall, 
att de träffar rätt och bidrar till förbättring.  
      
Den spänning som här diskuterats rör inte primärt det s.k. inspektörsdilemmat, dvs. huruvida 
inspektören skall kontrollera eller informera och medvetandegöra. Det rör framförallt effektiviteten i 
själva kontrollsituationen. Denna blir särskilt brännbar i relation till ASP-frågor. De kan ju inte 
enkelt mätas och avläsas. Spänningen mellan standardiserade förhållningssätt och sådana som 
betonar anpassning och undersökning av det unika, kan/bör relateras till de två satsningar i ARNE-
programmet som vi berörde under föregående rubrik. Satsningar på kompetenshöjande insatser 
bland inspektörerna syftar ytterst till att stärka deras förmåga till självständiga och professionella 
analyser. Satsningar på utveckling av metoder å andra sidan syftar bl.a. till att skapa enhetliga och 
likartade arbetssätt i inspektionen. Diskussion om hur långt en standardisering av metoder, hur stort 
utrymme för inspektörens bedömningar som skall finnas, bör föras i det fortsatta utvecklingsarbetet 
av KASP. Den centrala frågan är hur man kan skapa en bra balans.   

2.2.3 Kontroll - information – hjälp till utveckling - hur förhåller sig KASP? 

KASP-manualen är mycket tydlig om att kontroll utifrån lag- och föreskrift är metodens huvudsyfte. 
En förutsättning för en sådan, effektiv, kontroll är en fungerande kommunikation. Som ett delsyfte 
anges att ”själva inspektionsproceduren skall bidra till att förbättra förståelsen på arbetsplatsen av 
vad systematiskt arbetsmiljöarbete med ASP-risker är” (manualen sid. 10). Det finns alltså ett 
pedagogiskt, informativt, element. Det ligger i själva proceduren och dess tydlighet.   
      
Vid de inspektionsmöten vi observerade var bilden densamma. Inspektörerna utövade först och 
främst kontroll. Kontrollen skall dock gälla hur SAM används för att upptäcka och åtgärda ASP-
risker. Här är det mera osäkert huruvida samtliga inspektörer lyckades fullt ut. KASP-cirkeln 
                                                 
30 Se under rubriken KASP-metoden – beskrivning. 
31 Detta synsätt finns också tydligt företrätt i den s.k. Fokusmetoden, se YI Örebro 2002:49, t ex). 

 16  
  



fungerade utan tvekan som ett stödverktyg. Vi är dock tveksamma till att alla delar checkades av i 
alla tre fallen. 
      
En sak som vi tidigare nämnt, är också att en stor del av inspektionstiden gick till det första steget, 
riskinventeringen. Det blev en ganska ojämn fördelning av hur cirkeln avhandlades. Inspektörerna 
ansåg sig inte kunna ‘strypa’ den dialog som utvecklats kring de upplevda problemen. Det skulle i så 
fall motverka själva syftet med inspektionsverksamhet: 
 

Det är ju tanken…det du ställde frågan om är ju om man då inspekterar på det här sättet så gör 
man ju SAM i tanken. Man går hela den här cirkeln runt och det blir liksom en learning by doing. 
Men det som är problemet det är ju att…när jag har gjort det är att man fastnar väldigt ofta här 
(visar fas 1, vår anm.). Alltså man kommer aldrig längre än hit, det är ju undersöka, identifiera och 
sen resten blir att förklara och informera. Man går aldrig hela vägen…för att det hinner man aldrig, 
.... 
...........och sen ställer jag frågan till lärarna, vilka problem kan ni identifiera i er verksamhet? Hur 
ser er arbetsplats ut egentligen? Vad är det problemen hos er alltså? Och då öppnar sig helvetet 
(skrattar). Då kommer det upp väldigt mycket alltså, och sen…hur undersöks de här riskerna då? 
De frågorna blir liksom irrelevanta därför att det ligger i sakens natur att de har inte…de har inte 
undersökt, det är ju det som är problemet. ‘Har du inte förstått det? Det är därför vi mår så dåligt 
och är sjukskrivna? Det är ingen som bryr sig och ingen som ser oss.’ Så man kommer hit, men 
kommer aldrig hela den här vägen. (inspektör i fokusintervju) 

 
Citatet visar ändå på den pedagogiska utvecklingspotential som situationen inrymmer. Här finns 
mycket att ta fasta och ’spinna vidare’ på. Den självreglerande arbetsmiljöstrategin syftar till att få 
igång arbetsgivarens eget arbetsmiljöarbete och engagemang. Det gäller att stimulera till insikt, 
lärande och aktivitet i arbetsmiljöfrågorna. I KASP-manualen tycks dock pedagogiken enbart ligga i 
kontrollcykelns tydlighet. Men räcker det?     
      
De inspektionsmöten vi observerade var pedagogiska på ett ganska fragmenterat vis. Här gavs 
spridda råd och upplysningar. Den ‘KASP-vane’ inspektören var dock relativt tydlig med att 
förmedla SAM-stegen. Hon återförde ofta diskussionen till KASP-cirkeln. Om pedagogiken enbart 
syftar till att förmedla de formella stegen i SAM-föreskriften kanske dock en ökad standardisering i 
enlighet med KASP-manualens anda är effektivare. Men pedagogiken bör väl syfta lite längre än så? 
Målet måste väl vara att de inspekterade tar till sig de bakomliggande motiven? Att de bibringas en 
insikt om vikten av ett fungerande system för förebyggande arbetsmiljöarbete? Att detta inte är 
något man skall göra bara för att bestämmelserna säger det? För ett sådant lärande krävs en väl 
utvecklad dialog. 
      
Detta med kommunikation bör vara något mycket centralt i KASP, det antyds ju av själva namnet, 
’Kommunikation om ….’.Därför bör frågan om hur en väl fungerande kommunikation skall 
etableras ägnas mer utrymme i manualen. Inspektionsproceduren ”skall bidra till att förbättra 
förståelsen…..”. Men, hur skapa förståelse, hur skapa dialog? Hur skall inspektören förhålla sig till 
olika frågesätt? Hur få till stånd en så öppen och jämlik dialog som möjligt? Självklart är inspektören 
alltid en kontrollant. I den meningen kan ingen jämlikhet i kommunikationen uppnås. En fruktbar 
dialog kan dock ändå skapas på denna grund. Detta såg vi också flera prov på vid våra 
observationer.  
      
Tyvärr förmedlar dock manualen främst envägskommunikation. Inspektören checkar av olika 
aspekter genom att följa frågebatterierna på ett standardiserat vis. Inspektionsarbete präglas dock av 
stor variation! Inspektören möter arbetsgivare och personal med mycket varierande medvetenhet 
om t.ex. psykosocial arbetsmiljöproblematik. Han/hon kan också möta positivt tillmötesgående 
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såväl som avoghet och rentav fientliga inställningar. En fungerande dialog kräver flexibel anpassning 
till de inspekterades medvetenhet och attityder. Det kräver en social kompetens att ’läsa’ situationens 
förutsättningar. Inspektörens professionalitet blir här avgörande. Men, olika verktyg och hjälpmedel 
kan trots allt utvecklas, både för själva mötessituationen och för andra delar av inspektionskedjan. 
Ett konkret exempel på det senare, som säkert skulle underlätta kommunikationen vid mötet, vore 
att i förväg ta reda på om arbetsgivare och personal har fått utbildning i arbetsmiljö och SAM. Detta 
skulle underlätta för inspektören att ’lägga sig på rätt nivå’. Ett annat exempel vore att i förväg ta 
reda på vilken delegation som gäller för arbetsmiljöansvaret i organisationen, något som enligt vår 
erfarenhet efter att ha följt ett antal inspektörer i arbete, inte alltid sker före inspektioner.   
      
Förutsättningarna för att uppnå ett effektivt lärande hos mottagande part förbättras i hög grad om 
samtliga steg i inspektionskedjan inkorporeras i metoden. I fallet med den ‘vane’ inspektören t.ex., 
motverkades lärprocessen kring SAM av att inspektionsmeddelandet inte hade sin tyngdpunkt i, inte 
klart och tydligt följde, KASP-cirkeln. Detsamma gäller, vill vi påstå, förarbetet till inspektionen. Ett 
tydligt och pedagogiskt förberedelsematerial, i god tid utskickat till arbetsplatsen, ger bättre 
förutsättningar för såväl kontroll som information och lärande.  
 

Men just det är inte alldeles, vi har inte jobbat fram, jag är fortfarande inte nöjd, jag skulle vilja ha 
en slags mall, för besöksavisering som är tydlig och tydligt förklarar den här metoden. Och sen skulle 
jag vilja ha en mall för inspektionsmeddelandet. Där är jag absolut inte nöjd ännu och sällan finns 
det tid att tänka på hur man skall kunna skriva så att de även i skrivelsen känner igen sig i 
kontrollcykeln. Men där är vi inte ännu.’’ (Den ‘vane’ inspektören) 

 
KASP-metoden i sin grundversion innehåller alltså inte någon utveckling av metoder för 
förberedelse och efterarbete. Ej heller ses utformandet av IM som en särskild del i metoden. 
Frånvaron av dessa saker är problematisk, särskilt alltså i relation till det pedagogiska delsyftet med 
metoden. Den är dock även, vill vi påstå, problematisk i relation till kontrollaspekten. Det 
sammanlagda resultatet av inspektionen riskerar ju att bli otydligt om vad som särskilt har 
kontrollerats, vilka de centrala kraven är.   

2.2.4 Metod, verktyg, design? 

KASP innehåller inte någon vägledning för under vilka former inspektionen skall genomföras. Här 
görs en distinktion mellan metod och design. Det senare handlar om antal möten med olika 
personalgrupper, arbetsgivare, skyddsombud etc., samt i vilken ordning dessa skall hållas. Vidare 
sägs i manualen om grundversionen av KASP, att denna med fördel kan användas som del i tillsyn 
(sid. 12). Detta betyder alltså att den kan vara ett element i en tillsyn med huvudsakligen, eller delvis, 
andra mål än SAM-kontroll. Detta reducerar metoden till ett verktyg för möteskommunikation, eller 
rentav enbart delar av sådan. Enligt vår uppfattning är de begrepp som upphovsmännen här 
använder problematiska. Det är i och för sig inte avgörande vilka etiketter man sätter på olika 
företeelser. Som vi förstår dessa begrepp är dock design och upplägg vad som vanligen räknas som 
viktiga inslag i en metod. Här vore mer adekvat att tala om just ett verktyg eller modell. Att tala om 
metod när man exkluderar så viktiga delar är missvisande. Här förtjänar också att påpekas att vi inte, 
i ARNE-programmets, eller AV’s övriga dokument, hittat några definitioner av dessa begrepp. 
      
Om vi nu ser KASP enbart som ett verktyg för kommunikationen under mötet, så lever detta utan 
tvekan upp till de generalitets- och flexibilitetskrav som anges som en målsättning. 
Användningsområdet blir mycket brett. Det kan utvecklas och ingå som en del i något större, och 
det kan användas vid olika typer av tillsyn. KASP fungerar då som ett alternativ till de checklistor 
som tagits fram i andra sammanhang. Det bör dock närmare diskuteras om en sådan frikoppling av 
verktyget från den samlade inspektionsstrategin som här sker, verkligen är meningsfull. Risken för 
fragmentering av inspektionsresultatet är överhängande. Huruvida KASP kan användas av både 
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specialister och icke-specialister på ASP-frågor, skall vi be att få återkomma till. 
      
Som vi förstått det finns ambitioner om att skapa en mer utvecklad KASP, åtminstone från den 
involverade universitetsinstitutionens sida. Här avvaktar man dock den kommande föreskriften om 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. Metoden eller verktygets omfattning, och det faktum att dess 
upphovsmän framhåller dess utvecklingsbarhet leder vidare till frågan om dess tillämpbarhet på olika 
typer av arbetsplatser. 

2.2.5 Om metodens tillämpbarhet på olika målobjekt 

KASP i sin grundversion, såsom ett verktyg i kommunikationssituationen, bör kunna användas på 
alla typer av arbetsplatser. Detta gäller i varje fall det som vi ovan benämnt ‘praktikervarianten’ och 
när det är kontroll som är dominerande syfte. Här fanns ju en flexibilitet och en tydlig ’läsning’ av 
situationen vilken möjliggjorde en anpassning till de inspekterades medvetandenivå. 
      
Om man skall följa manualen nära, i synnerhet dess frågemallar, blir det lite mer tveksamt. Att starta 
med frågan ‘vilka psykosociala risker finns det i verksamheten?’, kan vara problematiskt på vissa 
arbetsplatser. Det saknas helt enkelt medvetenhet om vad begreppet står för.   
      
Vidare kan det vara svårt att förmedla nyttan och nödvändigheten av ett utvecklat SAM-system på 
vissa arbetsplatser om inspektionen alltför mycket kretsar kring det formella systemet. Om 
diskussionen inte syftar till att medvetandegöra på ett djupare plan, kan detta lätt uppfattas som ett 
utslag av statlig byråkrati fjärran från den verklighet man upplever. Här vill vi anknyta till den 
metodutvecklingsdiskussion som föreligger kring den s.k. KOPS-metoden. Det bör tilläggas att vi 
inte såg något sådant vid våra observationer. Men ’våra’ inspektörer tillämpade ju heller inte 
verktyget på detta vis. 

2.2.6 Mål kontra medel, KASP - ASP eller SAM var hamnar tyngdpunkten? 

KASP syftar alltså till kontroll av ”arbetsgivarens sätt att bedöma och hantera arbetsorganisatoriska, 
sociala och psykologiska risker”. Inspektören skall inte själv göra diagnos etc. av faktiska psykiska 
eller fysiska tillstånd hos arbetstagarna (manualen sid 3). Exempel på sådana bedömningar och 
diagnoser såg vi, i och för sig, i samtliga de tre fall vi studerade. Vi har dessutom svårt att se varför 
detta skall undvikas i en metod för ASP, vilket vi återkommer till. Vidare; och som framgår av 
beskrivningarna ovan, ingen inspektion styrde systematiskt in på just ASP-frågor.  
 
Metoden beskrivs som en ASP-metod vilken helt bygger på en kontrollcykel i sex steg. Dessa steg 
bygger på kontrollstrukturen i SAM-föreskriften. Här innebär metoden en utveckling i så motto att 
den tillhandahåller ett fungerande verktyg för att kontrollera och kommunicera SAM’s centrala delar. 
Ser vi till de frågor som manualen stipulerar (grundfrågor, uppföljningsfrågor etc), så är det enbart 
de första frågorna i riskinventeringen som specifikt pekar mot ASP, resten är allmänna SAM-frågor. 
Den starka betoningen på SAM som verktyg leder till, menar vi, att vad man egentligen har utvecklat 
är en metod för SAM-tillsyn. ASP-problematiken kommer i bakgrunden. Medlet blir målet s a s.  
 
Följande är representativt för vad vi fann: 
 

Jag tycker den här KASP tonas fram i början som en metod för att ta fram de psykosociala 
arbetsmiljöaspekterna, arbetsorganisation osv. Men så har jag tyckt att den var bra just därför att 
den kan användas för allt. Samtidigt stämmer den med ett systematiskt arbetsmiljötänkande och det 
blir då samtidigt en pedagogisk bit också när man är ute. Det är inte krångligare än så, lite grann en 
aha-upplevelse kan de jag inspekterar ibland uppleva, att de får: ‘ja ja är det så där vi skall jobba, ja 
vi jobbar ju så där egentligen men där brister och där brister och där kan vi bli bättre’… (inspektör i 
fokusintervju) 
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De inspektörer vi intervjuade hävdade samtliga att man inte kan göra strikt åtskillnad mellan ASP 
och fysiska frågor vid en inspektion. För människorna ute på arbetsplatserna skulle en sådan 
åtskillnad verka hämmande. De ser inte gränserna. För dem handlar det om arbetsmiljö kort och 
gott. Dessutom är det så att många fysiska miljöfrågor ger psykiska effekter. I detta synsätt kan vi 
bara instämma. Det innebär emellertid inte att man inte kan utveckla metoder som särskilt fokuserar, 
vad som kan benämnas som, primär ASP-problematik. Detta är ju också ett av de centrala målen 
med ARNE-programmet inom vars ramar KASP-utvecklingen har finansierats. Om man anser att 
ingen sådan metodisk vägledning behövs för inspektörerna, om man anser att det räcker att utveckla 
arbetet med SAM-strukturen, ja då bör detta klart framhållas i manualen. Det är ju i så fall ett 
avgörande argument för metodens existens inom själva ARNE-programmet. Det är dock samtidigt 
ett argument för att någon särskild utveckling av ASP-metoder inte krävs. SAM-strategin och dess 
kontrollstruktur är fullt tillräcklig, oavsett vilken arbetsmiljöproblematik som inspekteras.  
 
Men alternativt; hur kan man då garantera att, åtminstone tyngdpunkten i, en inspektion vilar på 
ASP? Hur skall man kunna tillämpa metoder särskilt för ASP-tillsyn? Hur gör man när de 
inspekterade helt saknar medvetenhet om ASP-problematik? Vi tror att detta går utmärkt väl. Vi har 
även sett det i praktiken vid observation av t.ex. Fokusmetoden. Det handlar här om att vara 
noggrann med att sätta dagordningen s a s. Här tror vi att KASP behöver utvecklas. De frågor kring 
ASP som finns i manualen kan bli fler och mer konkreta. Och, som ovan förslagits; ett 
informationsmaterial kan dessutom skickas ut i förväg, som den ‘KASP-kunnige’ inspektören gjorde 
i fallet med skolan.  
 

Intervjuerna här som jag ser det, är det det stora företaget, så där kan man använda den här som ett 
stöddokument, någon slags checklista. När det gäller mindre och medelstora företag så skulle jag 
gärna se något koncept som vi kan använda…informera ett halvår innan. Skicka ut ett dokument 
som du jobbar vidare med och sen kommer du på inspektion. Förhoppningsvis då har du ju värmt 
upp och fått dem att komma igång och eller jobba vidare på den nivån. Det är så vi lyfter dem så 
mycket som möjligt i inspektionen. Där vore det bra om man kunde utforma den här metoden på 
något sätt så att det passade dem, en blankett och fylla i och…  (inspektör i fokusintervju) 

 
Inspektionsmötet kan också inledas med en information om vad ASP står för, kanske i form av 
teman som beskrivs, eller kanske i form av en liten enkät vid mötesstarten. Sedan bör naturligtvis 
inspektören medvetet styra mot detta fält under inspektionens gång, något som i och för sig 
manualen stipulerar men inte ger särskilt utförlig vägledning om. För att metoden fullt ut skall kunna 
kallas ASP-metod anser vi dock att en ordentlig uppsummering av de ASP-risker som kommer fram 
i diskussionen bör göras. Denna bör inspektören söka vinna uppslutning bakom innan han/hon går 
vidare på systemet för riskhantering. 
      
Metoden gör anspråk på att kunna användas av både specialister och icke-specialister på ASP-frågor. 
Vi är inte säkra på att det är så. Inspektörer, med branschvana men med bristande erfarenhet av 
ASP-inspektion, skulle säkerligen ha stor nytta av vägledande och konkretiserande information. 
Kanske kan man ta fram skriftliga handledningar kring ASP-problematik i olika branscher? Eller, 
alternativt, utveckla handledning kring mer allmänna centrala ASP-teman?  Metoden bör 
kompletteras med ett till problemområdet introducerande material om den skall leva upp till målet 
att vara en (K)ASP-metod. 
      
Slutligen, även en satsning på KASP som en, generellt användbar metod för SAM-inspektion 
(’praktiker-KASP’), kräver viss komplettering. Vi tänker här på den mycket viktiga paragraf 11 i 
SAM-föreskriften om arbetsgivarens skyldighet att utveckla system för uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet: 
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Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte 
fungerat bra skall det förbättras. 
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. 

2.2.7 Om resurskrav och effektiviteten i KASP  

KASP i sin grundversion ställer inga särskilda krav på resursinsats. Det är ju bara ett verktyg i själva 
tillsynssituationen. Frågan om omfattningen på insatsen är därför helt beroende av ‘designen’ på 
tillsynen, dvs. antal möten på arbetsplatsen med olika personalgrupper och på olika 
organisationsnivåer etc. För sin implementering kräver KASP naturligtvis en utbildningsinsats för 
inspektörerna. Hur omfattande denna bör vara kan vi inte ta ställning till. Det beror av metodens 
fortsatta utveckling. Den insats som gjordes inför denna första ‘provvända’ synes dock otillräcklig 
mot bakgrund av de oklarheter i tillämpning som uppkommit.  
      
När vi kommer in på metodens effektivitet blir frågan avsevärt mer komplicerad.32 Är det i ett inre 
eller ett yttre perspektiv vi skall se effektiviteten? Det viktigaste effektivitetskriteriet bör vara det 
yttre, dvs. huruvida tillsynen leder till varaktiga förändringar/förbättringar på arbetsplatsen i enlighet 
med lag- och föreskrift. Detta kan vi naturligtvis inte värdera här på grundval av våra data. Vad vi 
kan försöka oss på att diskutera är det inre. Fungerar metoden som ett effektivt verktyg för 
inspektören i själva situationen? Hur uppfattas den av de inspekterade vi mötte? I förlängningen kan 
detta vissa ledtrådar om en yttre effektivitet.  
      
Samtliga inspektörer som vi följt och intervjuat är eniga om att KASP-cirkeln är ett bra verktyg för 
att strukturera inspektionsmötet. Denna åsikt bör först och främst relateras till SAM och SAM-
föreskriften, och med förbehåll sagt att man ville tillämpa den på ‘det flexibla sättet’. Här är det 
uppenbart att man vill använda metoden som ett alternativ till checklista. Den skall vara något att 
orientera sig mot och återkomma till. Ett underlag för att ’checka av’ att de viktiga delarna i SAM 
blivit avtäckta. Det stämmer också bra med vårt intryck i observationerna. Cirkeln är ett bra verktyg 
för detta ändamål. Den KASP-erfarne samt i viss mån ytterligare en av de inspektörer vi observerade 
följde dock KASP-cirkelns faser mer i turordning. Det är vårt intryck att detta gav en tydligare bild 
av SAM för de inspekterade. Vi tror oss dessutom våga påstå att kontrollen av SAM-föreskriftens 
samtliga delar härigenom skedde mer noggrant (dock ej §11 om arbetsplatsens uppföljningssystem).  
      
I inget av de fall vi observerade fick dock inspektionen en klar fokusering på ASP-frågor. I våra 
intervjuer efteråt framstod detta med all önskvärd klarhet. De arbetsgivarrepresentanter och 
skyddsombud vi intervjuade hade inte alls uppfattat inspektionen så. Det man såg var att det hela 
handlade mer om SAM-frågor. I fallet med skolan förtogs även detta av att inspektionsmeddelandet 
inte hade samma tyngdpunkt i SAM som inspektionsmötena. På livsmedelsfabriken handlade det 
mest om att man såg skillnaden mot tidigare inspektioner. Dessa hade ju utförts som rundvandringar 
med kontroll av den fysiska miljön. Hotellet verkar vara den arbetsplats där SAM-fokuseringen 
framgick klarast. Här bör dock påpekas att vi endast intervjuat arbetsgivarrepresentanten.  
      
Ett alltför strikt sätt att följa manualen och dess frågemallar kan riskera att inspektören enbart får en 
god bild av det formella SAM-system som råder på en arbetsplats. Det blir då tveksamt huruvida vi 
kan tala om effektivitet, åtminstone det yttre perspektivets. För att få en bild av arbetsplatsens reella 
arbetsmiljöarbete, samt för att få en god bild av de psykosociala och arbetsorganisatoriska 
arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatsen, tror vi att inspektören måste vara lyhörd, följsam och 
improviserande i relation till frågebatterierna, samtidigt som han/hon följer cirkelns faser i 
kommunikationen. Inspektören måste utnyttja sin professionalitet till att göra bedömningar om 
arbetsplatsens ’verkliga’ förhållanden.  

                                                 
32 Se ovan under rubriken  ”Övergripande strategi, regler för inspektion, ARNE kontra KASP” 
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Vi anser dessutom att, för att det skall kunna kallas en metod för att tillse arbetsplatsens arbete med 
ASP-frågor, så måste arbetet med själva riskinventeringen utvecklas. Metoden måste effektivt styra 
in på detta problemområde. Vi tror, som nämnts, att man med fördel skulle kunna utveckla ett 
material för förberedande och introducerande information.  
      
Slutligen, att enbart inskränka sig till att utveckla ett kommunikationsverktyg för själva mötet tror vi 
inte är effektivt i relation till målsättningar om att medvetandegöra kring ASP-problematik och hur 
ett SAM-system bör fungera. För att nå detta behöver mötet ses som en integrerad del i 
inspektionskedjan. Såväl för- som efterarbete bör då tänkas in i metoden, så att de fungerar som 
delar i en tydlig helhet.  
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3 Slutsatser - diskussion 

3.1 Vad är en effektiv arbetsmiljöinspektion? 
De spänningar vi sett, skillnaden mellan en ‘manual-KASP’ och en ‘praktiker-KASP’, kan bottna i 
åsiktsskillnader om inspektionsmetodik. Dessa bör grundligt diskuteras inför en fortsatt utveckling 
av metoden.  
      
Vi skulle i detta sammanhang själva vilja argumentera mot en alltför långt gången standardisering av 
metoder utifrån betoningar om objektivitet. I manualen står att inspektören inte ”i normalfallet” 
skall ”göra en egen diagnos eller prognos av faktiska fysiska och psykiska tillstånd hos 
arbetstagarna”, att ”inspektionsresultaten inte grundas på inspektörens egna subjektiva bedömningar 
av svårobserverbara och svårtolkade förhållanden”. Enligt vår ståndpunkt innebär detta att 
frånhända sig möjligheterna till en analys av den reella arbetsmiljöproblematik som existerar på 
arbetsplatsen, och därmed att uppnå effektivitet i det yttre perspektivet. Om nu KASP inte syftar till 
att inspektera den faktiska psykosociala miljön på arbetsplatsen, utan enbart arbetsgivarens förmåga 
att hantera denna, blir frågan:  
 

- Hur kan man göra bedömningar av systemet för hantering av risker, om man inte får göra 
bedömningar av den substantiella grunden för denna hantering, dvs. den faktiska 
arbetsmiljön och dess risker?  

 
På sid. 10 i manualen skriver upphovsmännen: ”Inspektionsproceduren bygger på antagandet att en 
realistisk riskbedömning är en nödvändig förutsättning för effektiv riskhantering. Ett bisyfte med 
denna procedurfas är att tydliggöra detta för arbetsställets representanter.”. Detta är ett antagande 
helt i linje med det synsätt som indikeras av frågan ovan; man kan inte åtgärda risker på rätt sätt om 
man inte har en realistisk bild av vilka dessa risker är. Då blir nästa fråga naturligt här: Kan man göra 
en realistisk bedömning av hur arbetsställets system för riskhantering fungerar, i grunden enbart 
utifrån ett antagande om att detta vilar på realistiska riskbedömningar, dvs. utan att bedöma huruvida 
denna bedömning de facto är realistisk? Det vill vi invända emot. Dessutom anser vi att det ger en 
motsägelsefull signal till de inspekterade: ”Ni kan inte åtgärda problem utan att känna till dem, men 
jag kan bedöma era åtgärder utan att känna till problemen”. 
      
Ett absolut krav på en fungerande riskhantering är att denna ger tydliga effekter på arbetsmiljön. Vi 
kan således inte bedöma riskhanteringens kvalitet utan att samtidigt bedöma rimligheten i beslutade 
åtgärder och, i förlängningen, deras effekter. För att kunna bedöma dessa åtgärder och effekter 
måste vi ha en någorlunda välgrundad uppfattning om den rådande arbetsmiljön och dess risker. 
Om inspektören inte gör en bedömning av trovärdigheten i den riskbild de inspekterade presenterar 
är faran överhängande att inspektionen enbart blir en kontroll av ytan, det formella systemet. Vi vill 
i stället föreslå motsatsen: inspektören måste göra en så kvalificerad bedömning som möjligt på 
grundval av de data han/hon är utelämnad till. Ju bättre denna är, desto bättre förutsättningar att 
’komma åt’ det reella arbetsmiljöarbetet och ställa adekvata krav om detta.  För att få bästa möjliga 
bild av arbetsplatsens ASP-risker och det system som råder för att hantera dessa, måste inspektören 
tolka och kritiskt förhålla sig till alla berättelser och återgivna upplevelser. Inte minst måste han/hon 
förhålla sig till den verklighetsbild som personer i olika positioner anser sig ha intresse av att 
förmedla (det senare problematiseras för övrigt inte i metodmanualen). Hur långt han/hon kommer 
i detta arbete är beroende av, dels de metodiska verktygen, dels hans/hennes professionalitet, dvs. 
utbildning, erfarenhet och personliga förmåga.  
      
Inspektören måste ställa diagnos, göra bedömningar. Han/hon kan inte enbart inskränka sig till att 
okritiskt återge de inspekterades berättelser. Inspektören gör därför i grunden alltid en tolkning 
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utifrån sin egen förförståelse. Samtliga frågor han/hon ställer inrymmer ytterst föreställningar 
grundade i subjektivitet. Vad man kan sträva efter är att göra bästa möjliga tolkningar utifrån den 
generella kunskap om arbetsmiljöfaktorer som det råder konsensus kring. För att pröva 
sanningshalten i dessa tolkningar måste inspektören dra slutsatser, göra antaganden och 
bedömningar. Nästa steg blir att pröva dessa mot dem det berör, mot kollegor och mot etablerad, 
vetenskapligt grundad, kunskap. Detta inskärper vikten av väl fungerande metoder. Metoderna blir 
dock inte effektiva om de låser inspektören och hindrar denne från att utnyttja sina professionella 
kunskaper. Det inskärper vidare vikten av levande och ständigt pågående kollegial dialog mellan 
inspektörerna i syfte att träna till goda tolkningar och ständiga förbättringar av metoder och verktyg. 
Det inskärper vikten av att AV utvecklar fungerande arenor för sådan kunskapsutveckling. Att 
däremot, som uttalat görs i manualen, varna inspektören för att göra bedömningar vid inspektion är 
att motverka en god analys av den förefintliga miljön. Det är att inte utnyttja den professionella 
kompetens som AV och samhället investerat så mycket pengar i att bygga upp.  

3.2 KASP – i framtiden? 
KASP i sin grundversion, det som vi utvärderat här, utgör, tror vi en bra och funktionell modell för 
att strukturera ett inspektionsmöte där SAM är huvudfokus. Som sådan utgör den ett bra alternativ 
till de olika typer av checklistor som förekommer. En förutsättning, både för att säkerställa 
kontrollen av SAM-stegen såsom de regleras i föreskrift, och för att samtidigt ge de inspekterade en 
god bild av SAM, är dock att upplägget följer cirkelns faser och dialogen återkopplas tydligt till dem. 
Detta är nödvändigt, inte minst för att stimulera till lärprocesser bland de inspekterade om nyttan 
och nödvändigheten av ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Inom ramen för varje fas måste dock 
ges utrymme för inspektören att fånga upp trådar och djuploda i den unika situationens problem och 
villkor. Det krävs sålunda ett utrymme för flexibilitet och inspektörens löpande tolkningar inom 
verktygets ramar.  
      
Vi skulle däremot inte vilja tolka det som att KASP är en ASP-metod under nuvarande förhållanden. 
Den framstår snarare som en metod för kontroll och utveckling av SAM vilken bl.a. kan vara central 
för ASP-tillsyn. För att särskilt svara upp mot den speciella ASP-problematiken borde en utveckling 
ske av, särskilt, de delar som handlar om riskinventering.  
      
KASP i sin grundversion är ett verktyg, och som sådant inte stort mycket mer än de olika 
checklisteverktyg som förekommer. Men som sådant kan det naturligtvis få en viktig funktion. Om 
man anser att detta är tillräckligt behövs främst att en del av ovan nämnda frågeställningar reds ut 
(t.ex. hur standardiserat metoden skall tillämpas), samt att manualen utvecklas mot ökad tydlighet. 
Dessutom kanske det är på plats med en mer genomarbetad utbildning för de inspektörer som skall 
tillämpa verktyget?  
      
En hel del behöver dock utvecklas om KASP skall kunna ses som en helhetlig metod särskilt 
inriktad på ASP. Dels behöver underlaget för riskinventeringen utvecklas, dels bör hela 
inspektionskedjan täckas in i metoden, alltså både förarbete, inspektionsmeddelande och 
uppföljning. En sådan utveckling skulle vara positiv ur kontroll- och rättsäkerhetshänseende. Den 
skulle säkert också ge bättre stimulans till arbetsplatsens lärande i arbetsmiljöfrågor. Som vi förstått 
det finns planer för en utveckling av åtminstone det sistnämnda. 
 

3.3 Uppsummering  
Nedan följer en summering i punktform av de problemställningar som lyfts fram ovan i 
analysavsnittet (se hänvisningar inom parentes), och som vi anser att ett fortsatt utvecklingsarbete 
kring KASP bör behandla: 
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1.   Graden av standardisering och flexibilitet i metoden. Synen på inspektörsbedömningar. 
Helt klart finns här väsentliga åsiktsskillnader inom distriktet samt mellan metodens olika 
upphovsmän. Manualen innehåller även den oklarheter i frågan (se II, samt under ’Slutsatser – 
diskussion’ ovan). Här bör en lösning eftersträvas vilken ger god balans mellan kravet på 
enhetlighet i metod och flexibel anpassning till unika situationer. Metoden bör möjliggöra ett 
tillvaratagande av inspektörens professionella förmåga att bedöma och analysera den reella 
arbetsmiljöproblematiken på arbetsplatsen.   

 
2.   Om KASP skall ses som enbart ett verktyg för inspektionsmötet: 

Om detta skall fungera som ett rent kommunikationsverktyg baserat på SAM bör det ytterligare 
klargöras i manualen (se IV). Om detta verktyg skall vara särskilt inriktat på ASP-frågor bör 
särskild handledning för dessa utvecklas (se VI). Verktygsmanualen bör dessutom förses med en 
mer utvecklad handledning för hur KASP-cirkeln skall användas i kommunikationen (se III). 

 
3.   Om KASP skall ses som en helhetlig inspektionsmetod: 

Här gäller på motsvarande sätt det som tagits upp i föregående punkt. Dessutom bör metoden 
utvecklas till att innefatta verktyg och handledning för hela inspektionskedjan, dvs. planering och 
förarbete samt inspektionsmeddelande och uppföljning.  

 
4.   Om KASP skall utvecklas till en metod särskilt inriktad på ASP: 

Handledningar bör utarbetas för hur frågorna kan tas upp och konkretiseras. Detsamma gäller 
material som inspektören kan använda för att ’sätta dagordningen’ för inspektionsmötet. 
Dessutom kan med fördel olika typer av informationsmaterial direkt riktade till de inspekterade, 
utvecklas. Särskilt viktigt kanske detta är i en förberedande fas, dvs. inför inspektionen. Såväl 
handledning till inspektör som utåtriktat informationsmaterial kan med stor fördel anpassas för 
olika typer av branscher och företag, särskilt lyfta fram ASP-frågor som är typiska i relation till 
dessa (se V och VI). 

 
5.   Om kartan och verklighet skall stämma överens i metodanvändningen: 

Den interna utbildningen inför metodanvändningen bör ses över och utvecklas (se II). 
Utbildningen bör innehålla såväl studier och kritisk reflektion kring metodens syfte, 
målsättningar och teoretiska upplägg, som praktiska övningar i tillämpning. Arenor för 
uppföljningsdiskussioner och återkommande handledning kan med fördel dessutom tillskapas. 

 
6.   Om metoden skall vara effektiv ur ett pedagogiskt perspektiv: 

I detta sammanhang framstår punkt 1 ovan som särskilt viktig. Dessutom bör metoden särskilt 
utvecklas kring hur en fruktbar och förtroendefull dialog i inspektionssituationen skall 
åstadkommas (se III). 
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Bilaga:  Empirisk fallbeskrivning 

Inledning 
Vi har som grund i KASP-utvärderingen följt upp och observerat tre inspektioner vid sinsemellan 
mycket olika arbetsplatser. De utfördes av fyra olika inspektörer (en inspektion genomfördes av två 
inspektörer). Samtliga inspektioner genomfördes i en och samma Västerbottenskommun. Här följer 
en beskrivning av de olika fallen och hur vi uppfattade inspektionsförloppet. 

Skolan - rektorsområdet 

Allmän beskrivning 

Denna inspektion ingick som ett led i ett större inspektionsarbete inom skolförvaltningen vid en av 
länets kommuner. Inspektörerna hade valt ut några rektorsområden för särskild inspektion. Besöken 
skulle sedan följas upp med förvaltningsledningen. Själva urvalet av rektorsområde var relativt 
slumpmässigt. Det vilade till viss del på ett par tidigare anmälningar om tillbud och arbetsskada. 
Rektorsområdet ligger i stadens utkant och består av grundskola med låg- och mellanstadium, ca 250 
barn, fritidshem samt ett antal dagis/barnstugor. Rektorn var chef för c:a 70 personal; lärare, 
förskolepersonal, fritidsledare. Fastighetsskötare och skolmåltidspersonal tillhör andra förvaltningar.  
      
Inspektionen utfördes av två inspektörer. Den inspektör som hade huvudansvaret är mycket erfaren 
i yrket. Hon är dessutom den som varit med om att utveckla KASP. Den andre inspektören har 
nyligen gått igenom introduktionsutbildningen. Denne är främst med för att samla erfarenhet. Han 
besitter dock en särskild teknisk kompetens som kunde komma att behövas vid inspektionstillfället.  
      
I aviseringsbrevet inför besöken beskrevs kortfattat att inspektionen skulle handla om 
arbetsorganisatoriska, sociala och psykiska risker i arbetsmiljön (ASP). Vidare; att 
inspektionsmetoden följer huvuddragen i SAM-föreskriften. Tillsammans med aviseringen skickades 
en bild över kontrollcykeln i KASP. Dessutom medsändes en tablå där de som skulle delta, för sin 
egen förberedelse kunde skriva ned de olika risker och problem de upplever i verksamheten. En 
sammanställning av exempel på stressrelaterade risker i arbetsmiljön ingick också i materialet. Enligt 
den ansvarige inspektören är ett så omfattande förhandsmaterial inte någon rutin, även om det 
kanske borde vara så. Flera av deltagarna klagade emellertid på att de fått materialet för sent. De 
hade inte hunnit diskutera det med sina arbetskamrater. Någon kritik mot själva innehållet framkom 
dock inte. 
      
Inspektionen pågick ca 1,5 arbetsdag. Sittningar genomfördes med först en grupp lärare och 
fritidspersonal (skyddsombud deltog), därefter med rektor om dennes arbetsmiljö, vidare ett möte 
med rektor och skyddsombuden och, slutligen, ett möte med personal från förskolan (även här 
deltog skyddsombud, samt en samordnare från skolans ledningsgrupp). Samtliga sittningar försiggick 
i ett mindre sammanträdesrum disponerat för ca tio personer. Under en längre paus genomfördes 
också några inspektioner av buller och ventilation vid fritidshemmet. Inspektionen avslutades med 
att inspektörerna sammanfattade sina slutsatser i möte med rektor och skyddsombud. Tågordningen 
mellan de olika sittningarna skedde inte enligt ursprunglig planering. Inspektörerna hade helst börjat 
med att möta rektor och skyddsombud för att få en översiktsbild av miljön. En anpassning tvingades 
dock fram till vad som var praktiskt för arbetsplatsen. 
      
Hela inspektionen drevs av den huvudansvarige inspektören. Den andre antecknade flitigt samt kom 
med enstaka inlägg och frågor. Detaljinspektionen av fritidshemmet genomfördes av den senare.  
      
Inledningsvis berättades om syftet med inspektionen, om att de s.k. ASP-frågorna och systemet för 
att hantera dessa, var huvudfokus, men att även andra frågor kunde tas upp. Inspektören visade och 
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gick kortfattat igenom KASP-bilden. Hon startade varje sittning med en sådan information. Vid 
samtliga sittningar gled diskussionen dock snabbt in på fysiska problem såsom buller, ventilation och 
dålig uppvärmning. Inspektören sökte sedan vid olika tillfällen leda in diskussionen på ASP-frågor. 
Frågorna kom därför att varvas. Totalt sett gick dock avsevärd tid till fysiska frågor. Den s.k. 
riskinventeringen som är KASP-cirkelns första fas tog, vid samtliga sittningar, ca 60% av tiden. I 
övrigt följde inspektören i stort sett KASP-cirkelns olika faser, inte alltid i absolut ordning dock. De 
frågor och hållpunkter som förekommer i KASP-manualens frågemallar användes mycket flexibelt.  
      
I kommunikationen återkom inspektören alltså då och då till KASP-cirkeln. Hon höll upp den och 
visade var man befann sig i diskussionen. Ofta gjordes små sammanfattningar av diskussionen. 
Tolkningar och bedömningar testades mot deltagarna i syfte att nå enighet och komma vidare. Det 
hela skedde i en öppen atmosfär. Alla deltog i diskussionen.  Inspektörerna lyckades skapa en god 
och trygg samtalsmiljö. Bidragande till detta var nog att stämningen i grund är god på arbetsplatsen. 
Några stora och allvarliga konflikter verkade inte förekomma. Flera i personalen uttryckte också 
stort förtroende för rektorn. 
      
I sammanfattningen av inspektionen återkom inspektörerna till kontrollcykeln. Utifrån denna gavs 
en översiktlig bild av det kommande inspektionsmeddelandets innehåll. Här blandades SAM-krav 
dock med direkta krav på åtgärder mot faktiska arbetsmiljöproblem. Inspektören inskärpte att 
resultatet skulle följas upp på förvaltningsnivå.  
      
Det inspektionsmeddelande som blev resultatet av inspektionen innehåller 15 kravpunkter. 
Inledningsvis ges information om inspektionens målsättning (ASP och SAM). Sedan följer tre mer 
allmänna SAM-krav. Därefter kommer en rubrik om förskolepersonalens arbetsmiljö. Här finns en 
lite kortare text om den ökade arbetsbelastningen till följd av större barngrupper etc. Denna följs 
upp med ett krav på kartläggning av arbetsmiljöriskerna inom förskolemiljön, samt ett SAM-krav. 
Nästa rubrik gäller fritidshemmet. Denna följs upp med fem detaljkrav om ventilation, temperatur 
etc. Därefter behandlas de båda skolhusen under varsin rubrik. Dessa avsnitt leder till fyra krav. Två 
handlar om den fysiska miljön. Ett är ett krav på hälsoundersökning av skolpersonalen. Detta följs 
upp med ett krav om att anlita FHV för detta ändamål, samt även ändamålet att undersöka 
förskolepersonalens arbetsmiljö. Meddelandet avslutas med ytterligare ett SAM-krav om 
nödvändigheten av konsekvensbedömningar. Inspektionsmeddelandet innehåller väldigt lite om 
ASP-frågor. Egentligen är det bara kravet på undersökning av förskolelärarnas arbetsmiljö som är 
grundat i ASP-problematik. De flesta kraven är att betrakta som krav om den fysiska miljön. 
Inspektionsmeddelandet ger som helhet ingen känsla av ASP-inspektion. Ej heller är det särskilt 
informativt om hur man bör arbeta med SAM. Här bör dock understrykas att inspektionen skulle 
följas upp med förvaltningsledningen. Där kan förväntas att frågor kring SAM-systemet på ett helt 
annat sätt fokuserades. 

Vad tyckte personalen och rektorn om mötet? 

Efter det att inspektionsmeddelandet kommit genomförde vi intervjuer med rektor och 
skyddsombud. Var bilden som AI återgav korrekt? Ansåg de att de lärt sig något, i så fall vad? 
Trodde de att inspektionen skulle leda till förändring/förbättring?  
      
Skyddsombuden vid skolan hade inte haft några särskilda förväntningar på inspektionen. De var 
mest nyfikna, hade inte varit med om något som detta förut. De hade inte helt klart för sig den 
särskilda karaktären på just denna inspektion. Undantaget utgjordes av huvudskyddsombudet. Hon 
har mer kunskap och en klarare bild av inspektionsverksamheten. Samtliga uttryckte att de hade 
velat få mer tid att föra ut frågorna till diskussion i sina respektive personalgrupper.  
      
Rektorn hade inte fått någon förberedande information från sin arbetsledning. Han hade inte riktigt 
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klart för sig varför just hans skola valts ut. Ej heller att inspektionen ingick i en större fokusering på 
kommunen. Trots information via avisering och telefon av inspektören, sade han sig vara ‘ganska 
nollställd’. Han hade inga särskilda förväntningar. Han hade inte heller riktigt klart för sig det 
specifika i just denna tillsyn. Samtliga intervjuade uttrycker dock att de redan från början hade 
positiva känslor inför besöket.  
      
Det positiva intrycket kvarstod under och efter inspektionen. Flera av skyddsombuden uttrycker att 
de lärt sig saker. De tycker sig ha fått lite bättre grepp om vad SAM är och detta kanske kan leda till 
ett mer organiserat arbetsmiljöarbete: 
 

.......och jag tycker ju att det är ganska bra att nån har liksom energin att vara på det planet (att ha 
ett övergripande och organiserat perspektiv, vår anm). Det är ju s a s ett mål, man kommer nog 
kanske aldrig riktigt dit om man inte får lite direktiv och stöd, såna får vi ju inte från vår 
arbetsgivare. Eller vi har ju aldrig tid att sitta och jobba med såna saker egentligen i den vanliga 
verksamheten. (manligt lärarskyddsombud) 

 
Följande citat är representativt för huruvida inspektionen ger en korrekt bild i sammanfattning och 
inspektionsmeddelanden:   
 

Jag tycker att det var positivt med den ton som det var i samtalet. Det var inte så där mästrande och 
inte heller alltför undfallande, det var lagom nivå och bra frågor. Som man ser i det dom har skrivit 
så har dom ju uppfattat ungefär det vi har framfört. (kvinnligt huvudskyddsombud). 

 
På frågor om vad man tror detta kommer att leda till så uttrycks allmänt att saker säkert kommer att 
ske med det mer ‘jordnära’, det man kan åtgärda själva i verksamheten. Förväntningarna är dock låga 
beträffande det som måste ske på högre nivåer i organisationen:   
 

Och då träffade jag den inspektör som fanns då, och då frågade jag honom vad hände egentligen med 
det där om negativ stress (en tidigare tillsyn, vår anm.), den punkten som man fick backning på, vad 
har man tänkt sig för åtgärder? ‘Ja men du kommunen, dom gjorde ju en omorganisation, det skulle 
ju råda bot på det där.’ Men du, sa jag, den omorganisationen blev snarare att det blev mer negativ 
stress för att man omorganiserade då de här distrikten och rektorsområdena och det blev i varje fall 
inget bättre. Så då hade dom ju fått svaret (AI, vår anm.) och sen så hände egentligen inget mer än 
att man gjorde en omorganisation och den hade man nog tänkt hur som helst. Det tjänade helt andra 
syften, ekonomiska. (kvinnligt huvudskyddsombud) 

 
Även rektor tycker att inspektionen var bra, givande och träffade väl i beskrivningarna. Viss kritik 
mot inspektionsmeddelandet har han dock mot att, som han tycker, rena sakfel fick smyga sig in i 
texten. Dessa hade enkelt kunnat kollas upp: 
 

Det fanns en uppfattning om att sjuknärvaron ökar pga brist på behöriga vikarier det är ju ett sånt 
där samband som man kanske som inspektör då ska kolla upp, stämmer det, eller prata med mig 
om, är det här riktigt? Det är ju egentligen rätt allvarliga anklagelser som jag ser det. Det är ju bara 
jag som vet hur det är då eftersom jag har överblicken.Det är ju inte färre anställda men det är större 
barngrupper (i motsats mot vad som stod i IM, vår anm).  

  
Rektorn uttrycker tveksamhet huruvida han uppfattat det specifika i metoden och dess syften: 
 

Så känner jag det, inte har det väl varit direkt någon fokusering på, system och det här andra, nej 
men jag tänker ju som en helhet det här.  

 
Inspektionsmeddelandet tycks i viss mån också motverka detta: 
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Njae, inte så att jag tänkte på att nu följer dom klockrent den här cirkeln, inte sådär direkt och 
samma sak kan man väl säga om meddelandet. Det är alltså 14 pktr här och...jag skulle i så fall 
velat haft, jag gjorde en egen sammanställning av det, pkt 6 var fritis ventilation sen läste jag pkt 7 
och var tvungen att läsa en sida till för att förstå att det där och 8:an hörde till fritis också. Det 
kändes väl inte så där riktigt strukturerat. Jag vet inte. Men efter att ha läst det andra och tredje 
gången blev det lättare.  

Inspektören 

Enligt den ansvarige inspektören var denna inspektion en normal KASP-inspektion. Denna 
inspektör, som är den mest välutbildade på KASP, använder alltså inte kontrollcykel och frågemallar 
i turordning och på ett standardiserat vis. Det handlar mer om att utifrån den unika situation som 
varje inspektionstillfälle utgör, följa ‘andan’ i metoden. Vad hon framhåller är snarare att denna 
kontrollcykel ger ett bra stöd ‘i ryggen’ under hela inspektionsarbetet. 
 

Och då tycker jag att dom här manualerna, dom här stöden i varje fas är bra och jag vill inte 
använda det under inspektionen strikt men när jag kommer hem kan jag fylla i alla de där som kan 
ligga som grund i akten.  

 
När vi påpekade att det var svårt att under inspektionen se att man tydligt höll sig till ASP-frågor, att 
samtliga miljöfrågor kom upp ganska integrerat i samtalen: 
 

Men det är absolut så vi skall förhålla oss. Vi har ju uppdraget att vi ska se på arbetsmiljön ur ett 
helhetsperspektiv, då kan man inte dela upp det i psykiskt, fysiskt och så. Det är deras problematik 
vi skall ta fasta på. Och vi kan inte heller påföra de, naturligtvis är det vissa föreskrifter vi måste 
följa upp,  att de gör saker och ting men vi kan inte pådyvla dem saker. 

Livsmedelsindustrin 

Allmän beskrivning 

Inspektionen här hade viss karaktär av uppföljningsinspektion. Den aviserades som en inspektion av 
den faktiska arbetsmiljön, samt av företagets system för SAM. I aviseringsbrevet sammanfattades 
SAM-frågeställningarna i ett antal punkter. Någon särskild fokusering av ASP var inte för handen. 
Något övrigt informationsmaterial hade inte gått ut.  
      
Företaget som här inspekterades har två avdelningar, med sinsemellan relativt olika arbetsuppgifter. 
En inspektion hade genomförts drygt ett år tidigare. I det fallet gällde det en verksgemensam 
inspektion av den koncern företaget ingår i. Den tidigare inspektionen hade särskild inriktning på 
SAM och belastningsergonomi.  
      
När den här aktuella inspektionen genomfördes befann sig arbetsplatsen/koncernen mitt uppe i en 
fusionering med en annan koncern. Inspektören hade dagen innan inspekterat ett arbetsställe inom 
samma kommun, tillhörande den andra koncernen. Dessa två arbetsplatser skulle nu komma att slås 
ihop, åtminstone organisatoriskt och ledningsmässigt. Informationen om fusionen var vid tillfället 
mycket bristfällig. Samtliga som deltog i inspektionen uttryckte dock positiva känslor inför 
förändringen. Både ledning och anställda trodde att arbetsstället på orten skulle gå stärkt ur 
fusioneringen. Någon oro för att förlora jobben uttrycktes inte.  
      
Inspektören gjorde här sin första KASP-inspektion. Han är dock mycket erfaren och har stor 
branschkunskap. Han har också varit med i utvecklingen av den s.k. PSI-metoden, utifrån vilken 
KASP har utvecklats. Enligt inspektören fanns central likheter mellan metoderna.  Eftersom 
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inspektören genomfört den tidigare inspektionen på just detta arbetsställe var han känd av de flesta 
deltagarna.  
      
Inspektionen skedde en eftermiddag mellan kl 1300 och 1600. Arbetsgivarrepresentanter och 
skyddsombud deltog. Ursprungligen hade inspektören begärt att få träffa även en eller två grupper 
‘vanlig’ personal. Företaget ansåg sig dock inte kunna tillmötesgå detta pga. produktionens krav. 
Inspektören accepterade detta. 
      
Mötet startade med en sittning tillsammans med företagets personalansvarige samt dess tekniske 
chef. Den förre har arbetat ganska kort tid i företaget. Före honom fanns ingen personalfunktion. 
Den tekniske chefen har lång tid i firman. Båda är i åldersspannet 30-40 år.  
      
Inspektören skapade raskt en god och öppen ton genom sin inledning till samtalet. Han tog direkt 
fasta på den pågående fusioneringen och frågor kring vilken information de anställda fått. Det visade 
sig att både den lokala arbetsledningen och personalen var ganska oinformerade. Platschefen var på 
information just nu vid detta tillfälle. Fusionen väntades bli offentliggjord under eftermiddagen. 
Inspektören förhörde sig mycket noga om huruvida det fanns oro inför fusionen. Detta förnekades 
(se ovan). Han förklarade mycket tydligt vikten av information till personalen och ett snabbt 
upprättande av åtgärdsplaner. Inspektören tryckte också på att en arbetsplatsträff snarast borde 
ordnas tillsammans med personalen från det andra företaget. Krav om dessa saker aviserades till 
kommande inspektionsmeddelande. Efter en halvtimme fylldes rummet på med ytterligare ett antal 
deltagare, vilket visar sig vara skyddsombud. Mötet med arbetsgivarna fortsatte. Skyddsombuden 
satt tysta och lyssnade.  
      
Inspektören fortsatte med att ta fram det gamla inspektionsmeddelandet och kontrollera huruvida 
ett antal kravpunkter hade åtgärdats. Detta gällde såväl några SAM-krav, t ex huruvida man kommit 
igång med medarbetarsamtal, dels ett antal krav på den fysiska miljön. Efter ca 45 minuter lämnade 
så arbetsgivarrepresentanterna mötet och inspektören övergick till en diskussion med 
skyddsombuden (två huvudskyddsombud och två ‘vanliga’ skyddsombud).  
      
Inspektören återkom nu till fusionen och ställde liknande frågor om information och om eventuell 
oro bland personalen. Svaren blev i stort desamma som arbetsgivarrepresentanternas. Han 
informerade här om kommande krav i inspektionsmeddelandet, t ex mer information och större 
delaktighet för personalen. Här drog inspektören också upp diskussionen på ett mer allmänt plan, 
talade om behovet av väl fungerande information för anställda. Efter detta gick startade en 
uppföljning av de tidigare kända fysiska miljöproblemen. Krav reses av inspektören om 
åtgärdsplaner. Han konstaterar vidare att vissa av de gamla kraven måste stå kvar eftersom de inte 
åtgärdats. Ett åtgärdsprogram mot buller kommer att krävas. Sedan tas flera typiska SAM-
frågeställningar upp, såsom t ex förekomsten av medarbetarsamtal. Under hela diskussionen har 
inspektören kontrollcykeln på bordet. Han visar den dock inte, använder den mer som ett sätt att 
checka av vad som täckts in. Han återkommer flexibelt till olika delar av den under inspektionens 
gång. Klockan 1500 avbryts inspektionen. Personalen kallas då till ett informationsmöte med 
platschefen om den nya fusionen. Klockan 1530 ger inspektören arbetsgivarrepresentanterna en 
sammanfattning av inspektionens resultat och vad som kommer att stå i inspektionsmeddelandet.  
      
Inspektionen gick in på ASP-problematik i så motto att inspektören uppehöll sig en stor del av tiden 
vid organisationsförändringen och dess konsekvenser för personalen. I minst lika stor utsträckning 
handlade den dock om den fysiska arbetsmiljön. Detta i och med uppföljningen av en tidigare 
inspektion. Inspektören testade ofta sina tolkningar och bedömningar mot deltagarna i syfte att nå 
enighet och komma vidare. Det hela skedde i en öppen atmosfär. Alla deltog i diskussionen.  
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Det inspektionsmeddelande som följde innehåller två typiska SAM-krav. Det ena tar fasta på 
uppföljningen och kräver bl.a. handlingsplan för sådant som uppmärksammades vid den första 
inspektionen och som ännu inte åtgärdats. Det andra tar fasta på fusionen. Här krävs en utvecklad 
information och en konsekvensanalys av hur arbetsmiljön påverkas av sammanslagningen. I så 
motto berör detta krav också psykosociala förhållanden i miljön. Resterande två krav är 
upprepningar av redan tidigare ställda krav på åtgärder i den fysiska miljön.   

Vad tyckte arbetsledning och skyddsombud om inspektionen? 

Efter ca 6 veckor besökte vi företaget och intervjuade då den personalansvarige tillsammans med ett 
av huvudskyddsombuden om deras upplevelser av inspektionen. Vid detta tillfälle hade de dock inte 
hunnit läsa inspektionsmeddelandet. De två vi intervjuade hade upplevt inspektionen och 
inspektören positivt. De kände väl till inspektören och uttryckte respekt för dennes branschkunskap. 
De såg vissa tydliga skillnader mellan denna inspektion och de föregående. Detta dels eftersom 
skyddsombuden var med denna gång, dels att det hela försiggick i sammanträdesform och inte, som 
tidigare, via en rundvandring ute vid de olika arbetsställena. De hade också uppfattat att 
inspektionen skulle vara av lite annan karaktär även innehållsligt än tidigare. De kunde dock inte 
riktigt redogöra för hur: 
 

Jag minns inte vad det stod i det där papperet…det kan möjligtvis har varit ett annat fokus än vad 
det var tidigare…men jag minns inte vad det stod i de där papprena. (personalansvarig) 

 
Den personalansvarige säger sig dock ha uppfattat att det hela mer handlade om vilket system 
företaget hade för att följa upp arbetsmiljörisker, än om faktiska problem. Huvudskyddsombudet 
hade motsatt upplevelse: 
 

Så här upplevde inte riktigt jag…det var mer om hur vi mådde än hur man skulle göra….  
 
Detta stämmer med även vårt intryck. Inspektören lade tyngdpunkten lite olika vid de två 
sittningarna.  
      
En fråga ställdes om de inspekterade upplevde att de lärt sig något utöver själva den kontroll som 
inspektionen innebär. Hade de fått ett bättre grepp om SAM t.ex.? Här påpekar den 
personalansvarige att man vid ett inspektionstillfälle som detta själv koncentrerar mest på vilka 
‘nedslag’ och krav man kommer att få. Detta gör att man blir mindre uppmärksam och mottaglig för 
rent informerande bitar. Han menade att sådana mycket väl kanske fanns, men att han inte hade 
uppfattat dem.  

Inspektören 

Denne inspektör är alltså mycket erfaren både när det gäller branschkunskap och inspektionsarbete. 
Det var dock hans första KASP-inspektion. Han menade sig dock väl förstå upplägget eftersom han 
varit med om att utveckla den tidigare PSI’n. KASP-manualen hade han läst igenom en gång. 
Inspektören berättade att han brukar skicka ut förhandsinformation med frågeformulär om 
systematiskt arbetsmiljöarbete samt en bild, vilken egentligen återger samma kontrollcykel som 
KASP-bilden. En sådan förhandsinformation ger ett gott underlag att diskutera utifrån, anser han. 
      
Den här aktuella inspektionen påverkades i sitt upplägg av den pågående fusionen vid företaget. 
Inspektören fick vetskap om detta dagen innan. Han var därför tvungen att justera sitt tidigare 
planerade upplägg. Inspektionen hade också karaktären av uppföljningskontroll av vidtagna åtgärder, 
framförallt i den fysiska miljön.  
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Så då vart det ju en lite annan uppläggning, jag fick ju fundera lite grann runtikring, men jag följde 
ju den här cirkeln, inte så att jag sitter och prickar av, men sen måste jag ju vara flexibel själv i o m 
att dom var på gång ihop med någon annan. Där vart det ju skillnad. Sen i och med att det vart som 
en uppföljning då på vad man gjort också, men så stor skillnad vart det väl inte som jag ser det. 

Hotellet 

Allmän beskrivning 

Här rörde det sig om en enhet i en stor hotellkoncern. Det är en medelstor arbetsplats med personal 
inom hotell- och restaurangområdet. Inspektören valde arbetsplatsen för att prova en KASP-
inspektion inom denna bransch. Hon tog på förhand kontakt med ett regionalt skyddsombud för att 
efterhöra vilken arbetsplats i branschen som kunde vara särskilt intressant att inspektera. 
Skyddsombudet tipsade om att det kunde finnas problem med ledarskapet på denna arbetsplats. 
Han menade att personalen kanske inte vågade säga öppet vad de tyckte, en bild som inspektören 
senare inte ansåg sig ha fått bekräftad. 
      
Inspektionen aviserades som en SAM-inspektion med särskilt fokus på psykosociala frågor. 
Inspektören hade inte besökt arbetsplatsen tidigare. Man hade inte haft besök av någon annan 
inspektör heller.   
      
Inspektören som genomförde tillsynen har ca sex års erfarenhet i yrket. Hon har dock ännu längre 
tid i Arbetsmiljöverket. Det rör sig således även här om en erfaren inspektör. Hon har också god 
kännedom om den här aktuella branschen. Det var hennes första egna KASP-inspektion. Hon hade 
deltagit vid en annan, dock en uppföljningsinspektion, för att få inblick i metoden. Hon ansåg sig 
inte särskilt väl orienterad i KASP. Hennes förberedelser gick därför ut på att försöka läsa in sig 
ordentligt på KASP-manualen och memorera de väsentliga delarna.  
      
Inspektionen ägde rum under två dagar. En dag i mitten av oktober genomfördes själva 
inspektionen. Denna bestod av ett första möte med den lokale hotelldirektören, en representant från 
personalavdelningen vid koncernens huvudkontor i Sverige samt ett vice skyddsombud. Efter detta 
mötte inspektören en grupp på sju anställda; städpersonal, receptionister, servitriser och kock. En 
rundvandring på arbetsplatsen företogs också. Inspektören återkom tio dagar senare för att i möte 
med hotelldirektören och skyddsombudet sammanfatta inspektionen och informera om kommande 
krav. Ursprungligen hade inspektören begärt att få träffa två olika personalgrupper. Arbetsgivaren 
ansåg att detta skulle ta för mycket tid från produktionen. Han påpekade att personalstyrkan 
dessutom var så liten att det borde räcka med en grupp. Inspektören accepterade detta.  
      
Den här aktuella hotellkedjan har en turbulent tid bakom sig med ägarbyte och omorganisation. 
Hotellet ingår numera i en stor hotellkedja. Sedan denna tog över har mycket ändrats. Den lokale 
hotelldirektören har lång tid i yrket, 25 år. Den centrala representanten är inte lika erfaren. Hon 
uttryckte att hon var med för att få information och lära. Företaget har inte haft tid att utveckla SAM 
på senare år. Hon säger att man nu skall ta tag i detta. 
      
Det första inspektionsmötet genomfördes i en mycket informell och distraherande miljö, en 
hotellobby. Detta var i enlighet med hotelldirektörens önskemål. Mötet stördes ett par gånger av att 
personal kom fram och frågade direktören till råds.  
      
Inspektören inledde med att berätta om de avsevärda problem med ergonomi och ASP man idag 
kan se inom många sektorer. Hon visade sedan KASP-cirkeln och beskrev hur denna följer 
föreskriften om SAM. Hon berättade vidare lite om KASP-metoden och hur besöket var tänkt.  
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Hotelldirektören blev ganska snabbt mycket dominerande och styrande i samtalen. Han tog över 
och utvecklade resonemang på de områden som intresserade honom. Samtalet handlade dock främst 
om psykosociala frågor och om SAM-systemet. Direktörens dominans gör dock att man ‘hoppar’ 
fram och tillbaka i KASP-cirkeln. Det tog hela tiden olika vägar, svävade ut och inspektören fick 
arbeta hårt för att komma tillbaka till den röda tråden. Av direktörens många utvikningar framgick 
det ändå att man gjort flera olika insatser för den fysiska arbetsmiljön på hotellet. Gruppen 
diskuterade ändå säkerhetsfrågor, förekomst av personalträffar och arbetsplatsfora, möjlighet till 
pauser, utbildning i ergonomi, stress, förekomst av rutiner för riskbedömning, medarbetarsamtal, 
samt, mer allmänt, förekomst av arbetsmiljöpolicy och målsättningar. Efter någon timmes möte 
vidtog en rundvandring och relativt noggrann inspektion av den fysiska miljön.  
      
Efter lunch, kl 1300, startade så mötet mellan personalen och inspektören. Detta skedde i ett avskilt 
mötesrum. Här fick inspektören en något lugnare situation och bättre utrymme att styra samtalet. 
Hon följde KASP-cirkeln närmare, visade med jämna mellanrum var man befann sig på denna i 
diskussionen. Gruppen diskuterade omväxlande frågor som rör psykosocial miljö, arbetsorganisation 
och fysisk miljö. Man gick igenom arbetsmiljön för de olika grupperna av anställda. Så småningom 
gick inspektören mer inpå själva SAM-systemet. Hon förhörde sig om förekomsten av olika verktyg 
för detta. 
      
Tio dagar senare skedde alltså en träff med en sammanfattande information om kommande 
inspektionskrav. Ingen av oss närvarade vid detta möte. Enligt inspektören avlöpte det på ett 
liknande sätt som de tidigare mötena och i samma miljö. Hon upplevde dock att arbetsgivaren tog 
till sig inspektionen och att det fanns goda förutsättningar att arbetsmiljöarbetet skulle skjuta fart på 
väsentliga punkter. Direktören hade menat att han nu förstod bättre hur företaget borde utveckla sitt 
arbetsmiljöarbete. Han uppgav även att om han från början hade förstått inspektionens uppläggning 
hade han satsat på att låta två grupper av anställda medverka i denna. 
      
Det inspektionsmeddelande som blev följden av inspektionen innehåller sju krav, samtliga gäller 
SAM. Den text som föregår kraven beskriver olika miljöproblem, såväl ASP som fysiska. Texten är 
instruktiv i så motto att det betonas att orsaken till flera av de problem som är för handen, är att 
företaget inte har ett fungerande SAM-system. Det råder här alltså inget tvivel om inspektionens 
fokus.  

Vad tyckte arbetsgivaren om inspektionen? 

Ungefär en månad efter inspektionen fick vi tillfälle att intervjua den lokale hotelldirektören om 
dennes upplevelser av inspektionen. Tyvärr gavs inget tillfälle att intervjua deltagande personal. 
Arbetsgivaren förklarade sig nöjd med den information han fick i förhand. Han hade dock inte haft 
några särskilda förväntningar. Företaget hade börjat se över sin arbetsmiljöpolicy under hösten innan 
besöket. Direktören hade inte gjort några särskilda förberedelser dock. Han tänkte att ‘vi får se vad 
det ger’. Upplevelsen av själva besöket var att inspektören var kunnig och kompetent, men inte 
särskilt offensiv. Direktören insåg att han själv styrt mycket i diskussionerna. Själva budskapet, vad 
inspektionen skulle fokusera på säger han sig inte riktigt från början ha uppfattat. Efterhand, och nu 
när frågan ställs och han får tillfälle att reflektera, så inser han vad fokus var. Han menar dock att 
vare sig själva inspektionen eller inspektionsmeddelandet är särskilt viktiga i sig och isolerat. De krav 
som formulerats i IM verkar inte väga särskilt tungt: 
 

.......sen finns de här punktbeskrivningarna i paragrafform där man hänvisar då till lagen och den 
känns ju mindre intressant och så…men jag tycker nästan att man borde ha kunnat sammanfatta 
det i en mening i stället för massa punkter, ungefär ‘gör vad fan ni skall göra enligt lag punkt slut’… 

 
Själva aktualiseringen, som inspektionen innebär, är det mest effektiva för arbetsmiljöarbetet: 
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Men det här fick en annan effekt med sig också att man inser själv vilka brister man har dels lokalt 
men även på huvudkontoret vilket gjorde att även där satte man i gång och jobba mycket fortare, den 
här åkte upp ganska högt upp på dagordningen. Det hade den väl gjort i sig, men tack vare AV:s 
inspektion så spar vi nog säkert i tid sex månader, så att jag skulle nog vilja t o m säga så att man 
skall vara ute ännu bättre i tid, jag tror att aviseringen är den största hjälpen i arbetsmiljöarbetet, 
mer än själva inspektionen. 

 
Totalupplevelsen är dock mycket positiv: 
 

…jag har då fått…jag har då personligen fått ett helt annat intresse för arbetsmiljön inför det här 
besöket och inför att jag tog mer del av vårt eget arbete lokalt, och…man ser nog hur pass viktigt det 
här är och det har nog tyvärr blivit kanske lite för mycket skrivbords…byrålådeprodukt så att säga, 
än ett levande arbete. Där tror jag nog att hennes besök fört något väldigt gott med sig.... 

Inspektören 

Inspektören berättar att hon kände lite osäkerhet i situationen. Hon borde ha varit lite mer styrande 
anser hon, men, dels var hon lite osäker kring metoden, dels var miljön väldigt störande, dels var 
hon inte förberedd på den dominanta stilen hos hotelldirektören. Hon tyckte det var svårt att följa 
KASP-manualen. Dock anser hon att hon i stort sett fick fram sitt budskap. 
 

Det var min känsla, sedan vet jag inte hur han har upplevt det. Men att han verkade ha lyssnat på 
allt och hört allt vad jag sade, även mellan raderna. Även om vi hoppade så hade han fått ihop 
trådarna. Det känns att just vid första besöket, att det inte gick att följa cykeln pga dels, att vi satt 
där vi satt, och på något sätt så var ju restaurangchefen också en störande faktor…för att tänka på 
hela koncernsfären och kopplingen från det lokala hotellet uppåt och neråt och tvärsöver och ibland 
började hotellchefen prata med X, konsultanten (skrattar)så att det var lite olika saker. 

 
Ett annat kvitto hon anser sig fått är från skyddsombudet vid mötet för sammanfattningen (denne 
var inte närvarande vid själva inspektionstillfället): 
 

och skyddsombudet sa i sammanfattningen att han tyckte att vi gjorde den här inspektionen för att 
just klargöra att det inte är skyddsombudet som skall fixa arbetsmiljön utan den skall organiseras 
inom den ordinarie verksamheten. 
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1. Bakgrund – uppdrag – upplägg  

  
 
”Tack vare att man fick träffa vanlig personal ordentligt så kunde man få bra fakta om företagen. Man 

når chefen mycket bättre om man har fakta på fötterna” (inspektör i en intervju). 
 

1.1 Inledning 
Föreliggande delrapport är resultatet av den andra avtalade deluppgiften i vårt uppdrag att utvärdera 
metodutvecklingsdelen inom ARNE-programmet (se AV, Ericsson 2003). Rapporten behandlar den 
s.k. KOPS-metoden (Kommunikation Om Psykosocial arbetsmiljö i Småföretag). Denna metod har 
utvecklats som ett samarbete mellan med AV:s projektledare33 Stig Marklund och intresserade 
inspektörer från AI:s olika distrikt. Vår rapport är i första hand riktad till personal inom AV som är 
engagerade eller insatta i KOPS-metoden och/eller ARNE-programmet.  
 
Det bör uppmärksammas att arbetet att utveckla KOPS fortfarande pågår. Att vårt uppdrag startade 
under detta arbete gav oss tillfälle att ta del av erfarenheter från projektet via deltagarna under ett par 
projektmöten under hösten 2003. Uppdragsgivaren önskade en formativ utvärdering och därmed 
mycket återkoppling under utvärderingens gång. Vi har således inte utvärderat en färdig metod utan 
ställer problem och diskuterar olika aspekter kring metoden och dess användning. Vårt syfte är att 
bidra till en fortsatt och fruktbar utveckling av KOPS. Rapporten bygger på dokumentstudier, 
intervjuer och observationer av fyra inspektioner enligt KOPS-metoden. Det är vår förhoppning att 
rapporten skall ge läsaren en god och nära inblick i inspektionsförloppet. Beskrivningar av de 
observerade inspektionerna har vi valt att presentera i bilageform. Detta för att möjliggöra en 
snabbare och mer selektiv läsning.  
 
Rapportens huvudtext är disponerad på följande vis: Först beskrivs och diskuteras i detta vsnitt 
målsättningarna i själva ARNE-programmet och de förutsättningar detta ger för metodutveckling. 
Därefter kommer en redogörelse för vårt uppdrag och hur vi lade upp vår utvärdering. Det tredje 
avsnittet behandlar KOPS, främst utifrån dess metodbeskrivning. Efter detta vidtar analysen. Denna 
inleds i avsnitt fyra med vad vi såg i våra observationer. I avsnitt fem utvecklar vi och 
problematiserar ett antal, i vårt tycke väsentliga, punkter där vi anser att diskussion behöver föras 
med sikte på klargöranden och förbättringar. Rapporten avslutas med en summering (avsnitt sex) 
där vi jämför vår diskussion med frågorna i utvärderingsuppdraget, vilket också utgör en 
sammanfattning av rapporten.  
 
Rapporten har utarbetats av Arja Lehto och Kaj Frick. Den är dock det slutliga resultatet av ett 
gemensamt arbete och har diskuterats noga även med Anders Bruhn. Gruppen ansvarar därför 
kollektivt för dess innehåll. 
 

1.2 ARNE-programmet – målsättningar 
Utvecklingen av KOPS har skett inom ramen för ARNE-programmet (”utvecklingsprogrammet 
ARbetsorganisation och NEgativ stress”). Vår utvärdering av KOPS, liksom vår tidigare utvärdering 
av KASP34, är ett led i vårt uppdrag att utvärdera metodutvecklingsdelen i detta program. Det är 

                                                 
33 Första projektledare för KOPS var Johnny Jonasson. Han gick dock över till andra arbetsuppgifter och lämnade 
projektledarskapet till Stig Marklund.  
34 Bruhn, Frick och Lehto (juni 2004)  
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därför nödvändigt att starta med en beskrivning och diskussion kring de ramar för metodutveckling 
som programmet ger.  
      
I ARNE’s målangivelser sägs att AV idag har ett antal metoder för tillsyn av det psykosociala 
arbetsmiljöområdet. Metoderna är dock omfattande och kräver hög kompetens i genomförandet. I 
praktiken blir det svårt för många inspektörer att hantera dem. Vidare framhålls i ARNE att grunden 
för det psykosociala tillsynsarbetet utgörs av kontroll av SAM. SAM är dock inte alltid en 
framkomlig väg vid tillsyn, särskilt inte av småföretag.  Det gäller därför att utveckla "en eller flera 
metoder som kan tillämpas av arbetsmiljöinspektörerna för att uppmärksamma och bedöma negativ 
stress och arbetsorganisatoriska brister oavsett verksamhetens art eller bransch". Behovet att 
utveckla olika metoder för olika typer av företag och organisationer är således känt och det är mot 
detta vi diskuterar KOPS som ett alternativ.  
      
ARNE-programmets målsättningar är ganska vida. Målet uttrycks som att stimulera till utveckling av 
nya metoder med högt generalitet och användbarhet med hänsyn till resursinsats och 
kompetenskrav. Det senare både i relation till inspektörer och inspekterade. Metoderna skall vara 
relativt enkla att tillämpa. I relation till övergripande mål för tillsynsarbete är det något oklart hur 
stor variation och hur långt programmet tillåter utveckling av metoder för olika syften och 
sammanhang. I samband med vår utvärdering av KASP utgick vi från två frågor som är aktuella 
även i denna utvärdering som i hög grad är relevanta även här:   
 
Efterfrågas en metodarsenal vilken tillåter att man i olika former av tillsyn tillämpar radikalt olika 
målsättning? Kan t.ex. en metod enbart vara inriktad på kontroll, medan en annan i det närmaste 
helt betonar en pedagogisk och medvetandehöjande/motiverande funktion? I själva 
tillsynsbegreppet ligger en självklar målsättning om kontroll. Samtidigt innebär den numera gällande 
s.k. självreglerande strategin för tillsynsarbete som SAM är ett utslag av, att AV skall stimulera och 
påverka arbetsgivaren att själv driva sitt arbetsmiljöarbete.  Hänvisning till självreglerande strategin 
kräver ju säkerligen annorlunda närmande till arbetsgivarna i själva tillsynssituationen.  
 
Hur skall metodutvecklingen förhållas till själva målobjektet, arbetsplatsen? Är ARNE-programmets 
mål att stimulera till utveckling av alternativa metoder, metoder som i en kommande metodhandbok 
kompletterar varandra ifråga om inriktning på olika målobjekt, typer av arbetsorganisationer? Eller, 
är målet standardiserade metoder vilka endast med marginella designförändringar äger en hög grad 
av tillämpbarhet i många olika inspektionssammanhang? Om det senare är fallet, och det indikeras i 
viss mån av citatet ovan, kan vi räkna med stora "överlappningar" mellan de metoder som tas fram. 
Hur det nu än förhåller sig med detta måste vi förutsätta att all metodutveckling sker inom ramen 
för allmänna regler för inspektion (Tjänstemeddelande 4: 2003). Dessa uttrycks på följande vis:  
 

Inspektion är en tillsynsinsats som normalt genomförs i form av besök på ett arbetsställe för att kontrollera 
om det finns brister i arbetsmiljön som kan innebära risk för ohälsa eller olycksfall eller att arbetsmiljön i 
övrigt inte är god. I inspektion ingår att kontrollera arbetsgivarens SAM så att detta tillämpas praktiskt i 
den löpande verksamheten. Inspektion syftar till att få arbetsgivaren att vidta åtgärder i de fall brister i 
arbetsmiljön eller SAM konstateras. 

 
I formuleringen av vårt utvärderingsuppdrag, och under rubriken " Tillsynsmetodernas 
användbarhet" finns följande konkretisering av centrala målsättningar för tillsynen:  

 
Denna aspekt handlar om objektivitet och rättssäkerhet i tillsynen. Beskrivning av arbetssituationen, som 
kommer fram vid en inspektion, skall normalt kännas igen och accepteras av alla parter på arbetsstället. 
Det är också viktigt att beskrivningen har en hög grad av trovärdighet i den vetenskapliga världen som 
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faktaunderlag för krav och förelägganden. Bristbeskrivningar får inte uppfattas som godtyckliga 
bedömningar och ett subjektivt tyckande. 
 
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att datainsamlingen bygger på arbetsmiljölagens och 
arbetsmiljöföreskrifternas formulering i bedömningsunderlaget. De krav som riktas mot arbetsgivaren måste 
ha en god tillförlitlighet då upplevelsedata och faktaunderlag från berörda ligger som grund för 
myndighetsutövningen. (våra understrykningar, AV, Eriksson 2003) 

 
Det kan tilläggas att i programbeskrivningen för ARNE framhålls att utvecklingsprogrammet ”ska 
säkerställa att stressrelaterad psykisk och fysisk belastning till följd av negativ stress och 
arbetsorganisatoriska faktorer kan uppmärksammas, analyseras och hanteras i ett helhetsperspektiv.” 
(s. 3).  Helhetsperspektiv i detta sammanhang förstår vi som att olika typer av problem måste ses 
som orsakade av hur småföretagets sätt att hantera arbetets organisering och styrning (för vilket 
ledningen-arbetsgivaren har högsta ansvaret att åtgärda problemen). Områden där risker i första 
hand beror på fysiska faktorer skall således också granskas från ett arbetsorganisatoriskt perspektiv 
så att bakomliggande faktorer och riskkällor till stress uppmärksammas.  
 
Begrepp35 som brukar framhållas i ARNE och utvärderingsuppdraget är: effektivitet, rättsäkerhet, 
enhetlighet, tillförlitlighet och trovärdighet samt, för all del, även helhetssyn (vår kursivering). Ett problem 
är att det är mycket svårt att hitta närmare diskussioner kring definitioner av dessa begrepp i AV’s 
måldokument. Målsättningarna i ARNE är sålunda på flera sätt relativt öppna för olika tolkningar. 
Detta sagt med förbehåll att yttre ramar givetvis existerar i lag och föreskrift. Det kan vara en stor 
fördel med vida ramar för metodutvecklingsarbete, det stimulerar till kreativitet och ett öppet 
förhållningssätt. Ur utvärderingshänseende är det dock komplicerat: vad är det vi egentligen skall 
utvärdera emot? 
 
Att sätta in metoderna i ett bredare perspektiv kräver förståelsen av utvecklingstendenser och 
tankegångar inför framtidens AV. Hur diskuteras riktlinjerna för AV:s verksamhet? Var finns 
förändringen och hur ser den ut? I samtalet om framtiden måste AV:s roll finnas med. Mot detta 
kan de nuvarande metoderna utvärderas och ses i sitt sammanhang.  

1.3 Frågeställningar för utvärderingen  
I AV’s formulering av vårt allmänna uppdrag att utvärdera ARNE-programmets metoder finns ett 
antal frågeställningar (AV, Eriksson 2003) som söker fånga olika aspekter av problemkomplexet.  
Frågor med bäring just för KOPS-utvärderingen är följande (AV, Eriksson 2004): 
 

1. Anser arbetsgivare/arbetstagare att bristbeskrivningar och åtgärdskrav är tydliga och väl 
avvägda?         

2. Vilka aspekter på metodens användbarhet finns ur ett arbetsgivar-/arbetstagarperspektiv? 
3. Inom vilken typ av verksamhet verkar metoden fungera bäst? 
4. Vilka andra omständigheter utöver inspektionen förklarar utfallet? 

                                                 
35 Definition av dessa begrepp lånar vi från texten i utvärderingsuppdraget (Eriksson: s.2-3 2004-03-02) 
 Enhetlighet: En inspektion genomförs på ett i princip likartat sätt i hela landet. 
Rättssäkerhet: Samma arbetsmiljöproblem hos olika arbetsställen ska leda till liknande krav. 
Tillförlitlighet: Verket ska kunna visa att den metod som använts har en vetenskaplig eller saklig grund. 
Effektivitet: Inspektionen ska nå största möjliga effekt med användande av minsta möjliga resurser (både AV:s och 
arbetsställets). 
Trovärdighet: Det ska finnas ett logiskt samband mellan bristbeskrivning och de krav som ställs samt att arbetsgivare och 
arbetstagare känner igen beskrivningen av brister. 
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5. Förutsätter metoderna ett större inslag av konsultativt arbetssätt jämfört med s.k. traditionell 
inspektion? 

6. Bedöms resursinsatsen och inspektörernas kompetens som tillräcklig? 
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  2.  Formativ utvärdering av arbetet med KOPS  

       – vårt upplägg  
 

2.1 Metod och data 
Utvärderingen av KOPS har lagts upp i samarbete med ledningen för AV's beställare centralt, dvs en 
representant för VUS samt projektledaren för KOPS. Efter inledande intervjuer och diskussioner 
med dem som varit med och utvecklat metoden, gav vi oss i kast med att samla in data. De data som 
utvärderingen vilar på är: 

- Olika former av skriftliga dokument såsom metodbeskrivningen36, inspektionsaviseringar, 
allehanda informationsmaterial samt inspektionsmeddelanden. 

- Observationer vid två projektmöten för KOPS-metoden i september och december 2003. 
- Observationer vid fyra olika tillsynstillfällen. Vi följde med inspektörerna till respektive 

småföretag och genomförde observationer av tillämpningen av KOPS-metoden.  
- Därefter (juni-augusti 2004) intervjuades inspektörerna. Även två arbetsgivare ringdes upp och 

intervjuades kort.  Därtill har vi haft återkommande samtal med projektledaren, Stig 
Marklund. 

 
Urvalet av tillsynsobjekt för KOPS gjordes av de medföljande inspektörerna från respektive distrikt. 
Valet föll på en byggvaruaffär i södra Sverige med 14 anställda, en färghandel med 14 anställda i 
västra Sverige, ett åkeri med 12 anställda i nordöstra delen av landet samt ett finansföretag med 25 
anställda i östra Mellansverige. De första tre är självständiga småföretag medan det fjärde är ett 
helägt aktiebolag inom en nordisk koncern. 

2.2 Formativ utvärdering som läroprocess 
 
Eftersom arbetet med att uveckla KOPS-metoden pågick under vårt arbete var en summativ 
utvärdering inte möjlig. Det fanns ju ingen KOPS i tillämpning vars resultat kunde summeras. I 
samarbete med AVs representanter la vi i stället upp detta som en formativ utvärdering, vars resultat 
främst syftar till att ge de berörda inom AV bättre underlag för att färdigställa KOPS-metoden. 
 
Vi har under utvärderingens gång träffat uppdragsgivaren från VUS och projektledaren för KOPS 
och diskuterat olika synpunkter angående denna utvärdering. I dessa möten har de frågor för KOPS 
som har bedömts som mest givande för utvärderingen utvecklats. Under tiden har insikter om 
KOPS-metoden ackumulerats både hos oss och hos KOPS projektledare.   
 
Vi har även varit med som observatörer vid två KOPS-projektmöten under hösten 2003. Vi hade då 
tillfälle att samtala med inspektörer som varit med under utvecklingsarbetet. Deras synpunkter har 
också varit värdefulla för förståelsen av KOPS-projektet.  

2.3 Metodproblematik  
 
Projektledaren Stig Marklund ledde alla fyra inspektioner. Detta upplägg valdes därför att ingen av 
de övriga inspektörerna ännu har fått tillräcklig utbildning i metoden. När en erfaren inspektör 
genomförde alla tillsyn underlättade det även jämförelser och visade samtidigt hur KOPS är möjlig 

                                                 
36 Vår utvärdering utgår från den ”manual” som daterats till 2003-12-12. 
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att genomföra. Detta gör att vi inte kan uttala oss hur metoden skulle ha fungerat med andra 
inspektörer.  
 
Urvalet av företag utgick från behovet i vår utvärdering att genomföra inspektionerna under april 
och maj 2004. Inspektörerna fick frångå från den sedvanliga urvalsproceduren, av att söka de sämsta 
företagen37, för att möjliggöra utvärderingen. Man vände sig till de företag som hade svarat på 
frågeformulären. Det visade sig att dessa också var mest intresserade att medverka. I vanliga fall 
hade inspektören prioriterat de företag som inte alls svarat på frågeformuläret. På så sätt har 
småföretag med relativt bra arbetsmiljö ingått i våra observationer.  
 
En ytterligare begränsningar är att vi endast har intervjuat fyra av de inspektörer som deltagit i 
arbetet med KOPS. Vid projektmötena under hösten 2003 framkom en rad olika synpunkter på 
KOPS och framför allt på dess bakomliggande problem med att definiera psykosociala 
arbetsmiljöproblem och med att ha tillsyn av sådana frågor i småföretag. Även om vi alltså inte fått 
med alla dessa synpunkter tror vi dock att "våra" fyra inspektörer rimligt speglar variationen i 
uppfattningarna. Viktigare är att åter betona att KOPS fortfarande är under utveckling. Att vi pekar 
på ett antal oklarheter hoppas vi därför kan bidra till en väl fungerande färdig metod. 
 
 

                                                 
37 Se avsnitten som handlar om urvalsproceduren 3.3.2 och 5.2  
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3. KOPS-metoden – utveckling och beskrivning 
 

KOPS är en förkortning av Kommunikation Om Psykosocial arbetsmiljö i Småföretag. 
KOPS- inspektion är både en inspektionsmetod och ett pedagogiskt arbetssätt med inriktning mot 

organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden riktad mot småföretag med minst 5 och upp till ca 
20 anställda (metodbeskrivningen s.1). 

3.1 Behov av särskild metod för småföretagen 
 
Metodbeskrivningen diskuterar kort den problematik som behovet av en särskild metod för 
småföretagaren bygger på. KOPS diskussion av psykosociala arbetsmiljöfrågor i småföretagen 
grundar sig bl a på Arbetsmiljökommissionens rapport (SOU 1990: 49). Enligt denna – och även 
senare forskning – har småföretagarna låga kunskaper i arbetsmiljöfrågor och känner sig främmande 
för att systematisera den egna arbetsmiljöverksamheten i form av SAM. SAM upplevs dessutom ofta 
som byråkratiskt. Termer och ordval i föreskrifter etc ses som krångliga och avskräckande vilket 
ökar småföretagarens ”…behov av hjälp med konkreta råd och förslag på praktiska lösningar av 
arbetsmiljöproblem” (sid 2). Bakgrundsbeskrivningen i metodbeskrivningen ger en ganska entydig bild 
av småföretagen: 
 

De upplevda problemen (i småföretagen) är koncentrerade till personal, ekonomi och planering. Det är 
sällan lagom mycket att göra. Kundens krav är ofta ”leverans genast, helst igår”. Det är med andra ord 
vanligt med stress och tidspress.  Småföretagaren känner dessutom ofta oro för framtiden, orderingången, 
egen och andras kompetens, rekryteringsproblem, familjen-relationer-nätverk, samt har ett litet 
handlingsutrymme med begränsade resurser, ekonomiskt och personellt. Kontakten med myndigheterna är 
ofta svår för småföretagare. Avsaknad av specialistfunktion gör det svårt att hålla sig underrättad om 
gällande regelverk.  
 
Bristande kunskap om lagar och regler föder osäkerhet och försvårar kontakterna med myndigheter. 
Olikheter i synsätt mellan den specialiserade myndigheten och den sammansatta och komplexa verklighet 
som småföretagaren verkar i, orsakar därför ofta frustration och negativa attityder (KOPS-inspektion. 
Översiktlig beskrivning s 2). 

 
Sedda utifrån småföretagarens specifika situation bör inspektionsmetoderna vara inriktade inte bara 
kontroll utan även ha motiverande inslag i form av att:  
 

… småföretagaren får hjälp med att sätta ord på sin situation och ”översätta” regler i 
arbetsmiljölagstiftningen till praktisk handling (sid.2).  

 
De övriga utgångspunkterna uttrycker samma anda: 
 

- det finns en viss kunskap om vad god arbetsmiljö är inom ett småföretag, vilka risker som finns och 
vem som svarar för att åtgärda problem  

- alla i personalen känner till företagets inställning till arbetsmiljö och de förväntas själva delta i arbetet 
för en bättre arbetsmiljö (sid 2).  

 
Problemet med småföretagen har dock redan före KOPS uppmärksammats inom dåvarande 
Arbetarskyddsstyrelsen. Ett verksgemensamt tillsynsprojekt om internkontroll av arbetsmiljön i 
småföretag i riskfyllda branscher (IK-SMÅ) pågick 1996-1997. ASS syfte med projektet var att, 
tillsammans med Yrkesinspektionen, öka tillämpningen av internkontroll av arbetsmiljön (IK) i 
småföretagen genom inspektion och information. "IK-SMÅ:s" informations- och 
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inspektionsinsatser användes för att få företag med under 50 anställda, särskilt företag under 20 
anställda, att komma igång med sitt internkontrollarbete. Effekterna av IK-SMÅ projektet och 
Yrkesinspektionens tillsynsinsatser följdes upp38 ett par år senare. En senare utvärdering39 visade att 
inspektions- och informationsinsatserna hade bidragit till förbättring av företagens arbete med 
internkontrollen. YI:s inspektions- och informationsinsatser ansågs således ha varit framgångsrika. 
Rapportens åtgärdsförslag bygger bl a på följande slutsatser:  
 
• att företagen hade ett stort behov av information om arbetsmiljö 
• att inspektioner tillsammans med information är betydelsefulla för företagens arbete med 

internkontroll 
• att informationen måste vara kortfattad och konkret och i övrigt anpassad till småföretagens 

förutsättningar. 
• att de båda verksgemensamma projekten (IK-SMÅ samt IK-SMÅ effekt) internt ledde till en 

ökad samsyn metodmässigt på internkontrollområdet och att de gav en god vägledning för 
framtida inspektionsinsatser mot småföretagen.  

 
Utöver påpekandet om vikten av information har dock ingen av rapporterna diskuterat själva 
inspektionsmetoderna. Däremot innehåller de information om olika hinder och svårigheter i 
småföretagens arbetsmiljöarbete med internkontrollen.  
Ett nyligen avslutat utvecklingsprojekt inom IVL40 hade däremot som syfte att utveckla metoder för 
olika externa aktörer – såsom företagshälsovården, regionala skyddsombud och 
arbetsmiljöinspektörer – att använda i deras möten med småföretagarna för att aktörerna skall kunna 
öka småföretagarnas eget systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Projektet kom fram till liknande 
slutsatser som IK-SMÅ. En var att det konsultativa41 arbetssättet som använts i projektet hade varit 
framgångsrik när det gäller att motivera arbetsgivarna i småföretagen att arbeta med SAM. 

3.2 Utvecklingen av KOPS-metoden  
KOPS-uppdraget, som lämnades av AV:s ledning till styrgruppen i ARNE-programmet, var att42: 
- ta fram en metod som riktar sig mot småföretagens psykosociala arbetsmiljö 
- metoden ska vara enkel att utföra och inte kräva några större utbildningsinsatser 
- metoden ska inte ta för lång tid att genomföra, m h t dels AV:s resurser, dels arbetsgivarens 
resurser. 
 
KOPS är ett resultat av ett distriktsövergripande utvecklingssamarbete mellan inspektörerna som 
skett både praktiskt och teoretiskt på distrikten samt genom ett antal gemensamma projektmöten på 
huvudkontoret i Stockholm. Utvecklingsarbetet startade som ett samarbete mellan Härnösands 
distrikt och AV:s huvudkontor. Samarbetet har senare utvidgats till fler distrikt. Mot slutet av 
projekttiden har alla utom två distrikt ingått i utvecklingsarbetet. 
Inspektörerna som deltagit i utvecklingen av metoden har framfört både positiva och negativa 
erfarenheter av projekttiden.  De påpekar att det faktum att det under tiden kommit till deltagare 
samt att någon avbrutit har fördröjt processen. Det är som en av de intervjuade inspektörerna 
uttryckte sig:  
 
                                                 
38 Internkontroll av småföretagen Rapport 1998:4 
39 IK-SMÅ effekt. Utvärdering av ett verksgemensamt tillsynsprojekt internkontroll av arbetsmiljön i småföretag. 
Rapport 2000:6. 
40 Birgersdotter, Antonsson, Schmidt (2004) Systematiskt arbetsmiljöarbete i småföretag – vad kan externa aktörer göra 
för att få SAM att fungera? IVL-rapportutkast  
41 Det konsultativa arbetssättet definieras kort här ”… att man för en dialog med företaget och ställer frågor och lyssnar 
på vad som tas upp” (Ibid:s 20)
42 Enligt projektledaren Stig Marklund 2004-08-22 
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Projektets mål är ju att alla distrikt skall ha folk som varit med och utvecklat KOPS:en. Det jobbiga är ju 
för oss som varit med från början att det blir så himla mycket omtugg på alla möten, att frågor ställs som 
man tycker att man redan har rett ut. 

 
Enligt projektledaren Stig Marklund har utvecklingen av KOPS syfte och målsättning utgått ifrån 
AV:s övergripande mål och gällande Regler för inspektion (Tillsynsserien 4/2003).  

3.3 KOPS i metodbeskrivningen 

3.3.1 Syfte  

Som nämnts är KOPS en förkortning av Kommunikation Om Psykosocial arbetsmiljö i Småföretag. 
KOPS-inspektionen syftar till att fånga småföretagarnas intresse för arbetsmiljöns inverkan på 
produktion och lönsamhet och till att ge hjälpmedel för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
(sid.2). Detta är tänkt att uppnås genom att utveckla en inspektionsmetod där småföretag får hjälp 
med att sätta ord på sin situation och ”översätta” regler i arbetsmiljölagstiftningen till praktisk 
handling. Inspektören behöver kunna ”… tala samma språk som småföretagare och kunna sätta sig 
in i deras situation” (sid.2) 

3.3.2 Urval och planering 

Inspektören skickar i förväg ett introduktionsbrev med ett frågeformulär till 
VD/arbetsgivarrepresentant och skyddsombud i den kategori av företag som är aktuella för 
inspektion. Frågeformuläret består av nio ganska öppet formulerade frågor om eventuella störningar 
i verksamheten, huruvida personalen kan påverka sitt eget arbete, hur den informeras, återkoppling, 
sjukskrivningar och övriga frågor. Arbetsgivaren får sedan i regel 14 dagar på sig att besvara 
frågeformuläret. Om inget svar kommer skickas en påminnelse. Av de inkomna (eller icke inkomna) 
svaren bedömer inspektören vilket eller vilka företag som besöks. Vid uteblivet eller otillräckligt svar 
görs besöksavisering. Utgångspunkten för urvalet bygger på nu gälland praxis för tillsyn, dvs att 
främst inspektera företagen med de sämsta arbetsmiljöerna.  
 
Besöken på de valda företagen föranmäls genom ett telefonsamtal/besöksavisering till arbetsgivaren. 
Vid samtalen klargörs syftet med tillsynen samt hur själva tillsynen kommer att gå till. Vid detta 
inledande telefonsamtal diskuteras även vilka arbetstagare som skall delta i gruppsamtalen vid 
inspektionen.  

3.3.3 Genomförande 

Genomförandet av en KOPS-inspektion sker i två möten. Efter en introduktion hos arbetsgivaren 
hålls ett gruppsamtal med ett antal anställda. Som lämplig gruppstorlek anges 5-8 deltagare. Varje 
samtal beräknas vara mellan en och en halv timme. Därefter summeras inspektionen i ett avslutande 
möte med arbetsgivaren. 
Gruppsamtalet inleds med en kort presentation av AI och dess arbetssätt och bakgrunden till den 
aktuella inspektionen samt hur informationen från samtalen kommer att användas. I denna fas ingår 
även presentation av gruppdeltagarna och deras arbetsuppgifter. Inledningen begränsas till 15 
minuter och har en viktig ”trygghetsskapande” funktion.  
 
Därefter ”klargörs spelreglerna” sägs det kort i beskrivningen. Det innebär att samtalsledaren anger 
hur informationen som kommit fram i gruppsamtalet ska hanteras. Deltagarna ombeds att beskriva 
sin egen arbetssituation där frågeformuläret används som vägledning för samtalet. Inspektören leder 
samtalet. Med jämna mellanrum sammanfattar samtalsledaren vad som kommit fram. Ett viktigt mål 
för samtalsledaren är att se till att alla deltagare kommer till tals och kan formulera sina erfarenheter 
och ge möjligheter till reflektioner kring sin arbetssituation. Under samtalet betonas att man 
tillsammans skall försöka skapa en så korrekt bild som möjligt av hela arbetsplatsen och både av sin 
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egen och av kollegernas situation. Samtalet inriktas också på hur man i gruppen ser orsak och verkan 
i de förhållanden som just hos dem kan leda till ohälsosamma belastningar.  
 
Gruppsamtalet avslutas med en sammanfattning av vad som kommit fram under samtalet och vilka 
frågor som inspektören anser att det finns anledning att föra vidare till arbetsgivaren. 
Det är viktigt att inspektören därefter kommer överens med gruppen om vad som skall föras vidare 
till arbetsgivaren.  

3.3.4 Metod för inspektion av ASP-frågor 

Genom insamling av enkätsvar från arbetsplatsen och sedan genom samtal med anställda och chef 
gör inspektören en bedömning av arbetsplatsens ”tillstånd” på det psykosociala området (ASP). 
Främst fokuseras stress. Om det kommer upp andra typer av arbetsmiljöproblem ger 
metodbeskrivningen följande instruktioner:  
 

I de fall andra arbetsmiljöproblem kommer fram vid KOPS-inspektionen, t ex fysiska eller kemiska 
brister, eller brister i systemet för SAM, bör en särskild inspektion övervägas som riktas mot dessa 
förhållanden (s.3). 

3.3.5 Efterarbete – nivåbedömning och inspektionsmeddelanden 

Tillsynsinsatsen avslutas med återrapportering till arbetsgivaren, i förekommande fall tillsammans 
med skyddsombud, då inspektören även informerar om eventuella brister som kommer tas upp i 
inspektionsmeddelandet. Efteråt redovisas inspektörens slutliga bedömningar i ett 
inspektionsmeddelande (IM). KOPS-beskrivningen anger tre olika sätt (tre olika nivåer) att utforma 
IM, för vilka det anges exempel på hur inspektören kan beskriva brister och utforma krav. Till 
beskrivningen av varje nivå finns dessutom korta rekommendationer och råd. De tre nivåerna är:  
 
Nivå 1: Risker som utgör brister kan konstateras. Konkreta krav på åtgärder kan formuleras. Bristerna beskrivs tydligt 

och konkret och tydliga krav formuleras i IM.  

Nivå 2: Riskkällor av arbetsorganisatorisk eller psykosociala karaktär där många skilda åtgärder kan leda till att beskriva 

risker undanröjs konstateras vid inspektionen. Risken för ohälsa pga dessa bedöms vara hög.  

Nivå 3: Allmänt kända riskkällor finns men för närvarande inga påtagliga risker för ohälsa. INGA KRAV ställs men IM 

med information kan lämnas. En förutsättning är att ingen uppenbar risk för ohälsa eller olycksfall konstaterats 

(metodbeskrivningen s 5-6)  

Inspektionsmeddelandet skrivs alltid för nivå 1-och 2-företag och kan även skrivas vid nivå 3. 
Inspektionsmeddelandet kan bestå av enbart bristbeskrivning med åtföljande krav på redovisning av 
vidtagna åtgärder. En förutsättning är dock att ingen omedelbar risk för ohälsa eller olycksfall har 
konstaterats och att arbetsmiljön i övrigt är acceptabel.  
 
Bristbeskrivning med allmänt redovisningskrav kan tillämpas vid komplexa ärenden av psykosocial 
karaktär i enlighet med Regler för inspektion (4/2003) där många skilda åtgärder kan leda till att 
synliggjorda ohälsorisker undanröjs. (s.1) 
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3.3.6 Uppföljning 

Om uppföljning av inspektioner är beskrivningen rätt kortfattad. Det står endast att den är 
nödvändig för kravnivåerna 1 och 2 (s.6) men tidpunkten för uppföljning avgörs av omfattningen 
och komplexiteten i bristbeskrivningen (s.1). Metodbeskrivningen är likaså kortfattad när det gäller 
att specificera när metoden är mindre lämplig eller vilka eventuella svårigheter som kan uppkomma 
vid dess användning. På s 3 står att metoden inte är användbar vid arbetsställe där orsaken till 
inspektionen är en anmälan om kränkningar. Då är gruppsamtal inte lämpligt.   

3.3.7 Inspektörens kompetens/förkunskap/utbildning 

Beskrivningen är tydlig med att specificera att den inspektör som planerar KOPS-tillsyn måste ha 
grundläggande kunskaper inom sakområdet (ASP-utbildning) och färdigheter i att leda gruppsamtal. 
Utan färdigheter i gruppsamtal bör inspektören saminspektera med en KOPS-handledare (sid 3).  

3.4 Slutsatser av bilden av KOPS i metodbeskrivningen  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att KOPS metodbeskrivning är tydlig om vissa aspekter. 
Andra aspekter bör dock lyftas fram och diskuteras mer än som görs i beskrivningen. Det mest 
väsentliga att utveckla anser vi vara syftet med metoden, urvalsproblematik, uppföljning samt hur 
inspektören bör förhålla sig till andra typer av arbetsmiljöproblem än ASP. Men vi vill redan här 
framhålla att beskrivningen rent allmänt skulle tjäna på en tydligare struktur och ett något mer 
utvecklat innehåll, för att kunna användas bättre av inspektörerna.     

3.4.1 Syfte med metoden  

Syftet i en KOPS-inspektion är ”… att fånga småföretagarnas intresse för arbetsmiljöns inverkan på produktion 
och lönsamhet och till att ge hjälpmedel för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön” (sid. 2). Hur processen, 
att bidra arbetsgivaren med råd och insikt, skall gå till utvecklas inte i beskrivningen. Hur länkas 
kontroll med rådgivning? Hur följs processen upp? 
   
3.4.2 Urval 
KOPS är avsedd för tillsyn av småföretag med 5 till 20 anställda. Urvalsprincipen följer AV:s 
generella praxis: de sämsta företagen. Hur söker beskrivningen trygga att man når just dessa?  

3.4.3 Förhållandet mellan ASP respektive SAM och fysiska arbetsmiljöfrågor i KOPS? 

Metodbeskrivningen anger uttryckligen att metoden riktas mot psykiska påfrestningar som 
uppkommer i samband med stress. Småföretagens anställda är speciellt utsatta för stress under vissa 
perioder, som t ex i samband med korta leveranstider och vid tidspress.  
 
Vid en KOPS-tillsyn inriktas arbetsgivares uppmärksamhet tydligt mot stress som ett 
arbetsmiljöproblem i introduktionsbrevet. I frågeformuläret, som följer med brevet, är dock 
frågorna mer öppet formulerade. De ger utrymme även för andra typer av arbetsmiljöproblem även 
om de är fortfarande ganska fokuserade på stress.   
   
Eftersom metoden söker förankra inspektionsprocessen i det inspekterade företagets situation, är 
det viktigt att KOPS språkbruk och terminologi är genomtänkta och anpassade för detta syfte. 
Utgångspunkten i kommunikationen är de anställdas och arbetsgivares egna upplevelser av 
arbetsmiljön.   
 
Hur förhåller sig då inspektören om företagets anställda tar upp frågor som inte är ASP, utan hör 
snarare till problem med den fysiska miljön eller tyder på brister i SAM? Här är beskrivningen kort, 
och hänvisar till en särskild inspektion. Varför? Är det försvarbart ur resurssynpunkt?  
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3.4.4 Urval av anställda för gruppsamtal  

Beskrivningen är tydlig i hur inspektören går tillväga i den första kontakten med arbetsgivaren 
Hon/han skall välja en grupp anställda för gruppsamtal. Däremot sägs det inget närmare om 
gruppens sammansättning.   
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4. KOPS – observationer av praktiken  
 

Alla fyra besökta företag präglades generellt av relativ bra psykosocial arbetsmiljö. Tre av företagen 
bedömdes vara ”KOPS-nivå 3-företag” (med allmänt kända riskkällor men vid tillsynstillfället ingen direkt risk 
för ohälsa) i de efterföljande inspektionsmeddelandena. Ett av företagen bedömdes som nivå-1 
företag (risker som utgör brister kan konstateras. Konkreta krav på åtgärder kan formuleras.) inte pga risker i den 
psykosociala miljön utan i den fysiska miljön. Skyddsombud fanns i alla företagen, i ett av företagen 
hade dock skyddsombudet tillsatts strax före AI:s besök.  
 
Generellt liknade de anställdas situation i dessa småföretag varandra. T ex att ansvaret för 
produktionens flyt under högsäsongerna delades och att kontakten med chefen var nära.  
Förekommande konflikter löstes oftast sinsemellan. Klimatet på arbetsplatserna verkade tillåtande 
och det fanns även utrymme att diskutera enskilda problem. Inget av företagen hade heller problem 
med sjukskrivningar. Vår generella bild var att de besökta företagen uppvisade bra psykosocial 
arbetsmiljö, trots att de generellt saknade medvetet arbetsmiljöarbete.   
Eftersom KOPS-inspektionerna genomfördes av en och samma inspektör (som var samtalsledare) 
var avvikelserna i inspektionssätt små mellan våra observationer.  De mindre avvikelserna i de olika 
tillsynssituationerna som vi kunde observera beror på olikheter i företagen och på att de olika 
mötena formades olika av deltagarna och deras personligheter. Vi skall i detta avsnitt presentera vad 
vi sett vid våra observationer samt talat om i intervjuer med de medföljande inspektörerna.  
 

4.1. Kort beskrivning av de observerade KOPS-tillsynerna 
Strukturen i inspektionerna följde metodbeskrivningen. Efter förberedelsefasen och kontakten med 
arbetsgivaren följde inspektionsbesöket. Två möten genomfördes: ett med de anställda (ett 
gruppsamtal) och ett annat med arbetsgivaren varvid inspektören sammanfattade innehållet i 
samtalet i gruppen. Först valde inspektörerna ut ett antal småföretag inom branscher där AV inte 
hade gjort några besök tidigare. Ett brev med ett frågeformulär skickades till samtliga av dessa 
arbetsgivare. Bland de arbetsgivare som skickade in ett besvarat frågeformulär kontaktades. Vid 
första kontakten med arbetsgivaren kom inspektören överens om ett datum för tillsynsbesök.  
Inspektören klargjorde då syftet med tillsynen samt informerade om hur tillsynsbesöket var upplagt.  
Hela KOPS-tillsynen tog ca 2 timmar. Gruppsamtalet (1 timme) var uppbyggt kring presentation, 
samtal och avslutning/sammanfattning. Deltagarna beskrev sina upplevelser av företaget och dess 
arbetsmiljö. I det avslutande samtalet med arbetsgivaren presenterade inspektören sin ”diagnos” av 
(i första hand) företagets psykosociala riskmiljö som han byggt upp något utifrån arbetsgivarens svar 
på frågeformuläret men främst på samtalet med de anställda.  
 
Efter tillsynsbesöket fick arbetsgivaren ett inspektionsmeddelande där inspektören skrev in 
inspektionsresultatet. Bedömningen av företagets KOPS-status hade dock först redovisats muntligt 
vid besöket, i det avslutande samtalet med arbetsgivaren. Då informerade inspektören också kort om 
vad han skulle skriva i IM.  
 

4.2. Urval av företag och av anställda i samtalsgruppen 
Urval av företag för tillsyn skall också i KOPS följa gällande praxis som AV har uttryckt i Regler för 
inspektion (2003:4 s.8). Detta innebär en inriktning på de sämsta företagen. Inspektörerna skickade ut 
ett antal brev med ett frågeformulär och bland de arbetsgivare som besvarat frågeformuläret 
bedömde inspektören sedan vilka företag som skulle besökas. I detta fall gjordes – som nämnts 
under 2.3 – urvalet annorlunda pga utvärderingen. 

 13  
    



 

 
Av metodbeskrivningen framgår inte tydligt hur urvalet av de sämsta företagen går till. Det står 
enbart: ”Vid uteblivet eller otillräckligt svar görs besöksavisering”(s.3). I samtal med projektledaren 
framgick dock att uteblivna svar eller otillräckliga svar tolkas som att företaget har bristande 
kunskaper i arbetsmiljöarbetet och/eller dålig arbetsmiljö. De arbetsgivare som skickar in 
frågeformuläret och har svarat på frågorna hamnar längst ner i prioriteringen (för besök). De 
arbetsgivare som dock anger direkta problem i företaget skall besökas.  
 
Efter urvalet av företaget kontaktades arbetsgivarna. Aviseringen av besöken gjordes både skriftligt 
och muntligt per telefon. Arbetsgivaren fick också uppmaning att välja ut några anställda för ett 
gruppsamtal enligt inspektörens önskemål. Grupperna kom att bestå av 3-5 personer då det visade 
sig att företagen hade svårt att avvara fler från personalstyrkan samtidigt. Av beskrivningen framgår 
inte hur urvalet av personalgruppen skall se ut.  

4.3 Kontroll och/eller rådgivning? 

4.3.1 Kontroll 

Som tidigare nämnts har beskrivningen en tydlig betoning av rådgivning. I samtal med 
projektledaren och de medföljande inspektörerna har dessa dock framhållit att kontroll är en 
självskriven utgångspunkt i KOPS-tillsynen. De avser däremot att genomföra denna kontroll på ett 
mer pedagogiskt genomtänkt sätt, som t ex en av inspektörerna uttryckte sig:  

 
Ja det (kontrollen) är ju att vi kontrollerar ASP-risker, om de diskuterat dem, utan att använda ordet risk 
förstås. Om de har möten, diskussioner etc. Men vi gör ju ingen kontroll på hela området. 

 
I observationerna noterade vi också att inspektören gruppsamtalet med arbetstagarna fångade upp 
dessa upplevelser av det dagliga arbetet. Inspektören konstruerade en bild av den psykosociala 
arbetsmiljön i företaget delvis utifrån arbetsgivarens svar på frågeformulären men framför allt utifrån 
samtalet med de anställda. Inspektören presenterade denna sammansatta bild i ett avslutande samtal 
med arbetsgivaren och skickar (vid behov) efteråt ett inspektionsmeddelande med en 
bristbeskrivning och krav på åtgärder.  På så sätt får arbetsgivaren en ”diagnos” av sitt företags 
psykosociala arbetsmiljö. Vi uppfattar att KOPS på detta sätt tydligt är en kontroll men i en form 
som även möjligen en värdefull startpunkt för att ”väcka arbetsgivarens intresse…”.  
 

4.3.2 Rådgivning för vem? 

De medföljande inspektörerna hade delvis olika tolkningar av KOPS:ens pedagogiska ambition i 
gruppsamtalet. I ett annat avseende tycktes de dock vara överens:  

 
Fråga: Pedagogiken då, exakt vad innebär den? 
 
Ja vi lämnar ju inget efter oss… talar om var de ska få mer information, men vi slänger inte på dom en 

massa broschyrer. Det skall inte bli några hyllvärmare av det. Vi talar ju om att de kan ringa och köpa en 
pärm etc… Det gäller ju att få dem att förstå att detta med arbetsmiljö inte behöver vara så krångligt. 
Många har ju rena myndighetsskräcken. /./Sedan måste det ju vara olika i olika branscher också. Det 
måste finnas flexibilitet. I en del kan det ju vara enkelt att förmedla skrivet material och så, i andra går det 
inte alls.  

 
Inspektörerna pekade på gruppsamtalet med de anställda som en central del. De såg dock dess syfte 
på lite olika sätt. Fastän det uttryckligen står i metodbeskrivningen att det är arbetsgivaren som är 
”föremålet” för rådgivning framträdde de anställda mycket tydligare än arbetsgivaren i deras 
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beskrivningar. Som exempel kan vi ta två inspektörers funderingar:  
 

… alltså så som vi har pratat om det så har ju vi menat på, att hålla samtalet i sig är ett hjälpmedel. 
Att visa på att man kan faktiskt prata om sådana här saker. Samtidigt så blir det ju lite polariserat från 
vår sida eftersom vi inte säger att det här samtalet skall föras med arbetsgivaren och arbetstagarna 
gemensamt utan vi hämtar info separat, så vi säger sen att det är viktigt att de kommunicerar med 
varandra, men vi gör ju inte så själva… utan vi har ju dem separerade och det har jag inte riktigt tänkt, 
det slog mig när du frågar, syftet är ju att fånga småföretagarnas intresse, jag vet inte om det är det vi gör 
egentligen utan möjligtvis visar för arbetstagarna att man kan prata om sådana här frågor och att man sen 
kan ta upp det med sin chef.  

 
Hon pekar samtidigt på en viktig problematik när det gäller den eventuella process som KOPS-
inspektionen avser att starta hos arbetsgivaren: 
 

Vi har kanske mer satt i gång en process hos dem (arbetstagarna) än vad vi har satt igång hos 
arbetsgivaren. Så… man kan tänka sig att den här kommunikationen… om vi skall hålla oss till syftet 
mer… fråga oss om vi kanske skulle ha diskussionen med alla parter närvarande, men då är det också så, 
vad får man fram då? Vad vågar man säga? Då är det säkert så att de arbetsplatser där det funkar rätt 
så bra, där man redan har en kommunikation, där får vi fram bra saker och där har vi kanske inte så stor 
anledning att ställa några krav, men där vi har anledning att ställa krav, där kommer det inte fram… 

 
En av inspektörerna har funderat på de anställdas förväntningar på själva inspektionen och 
inspektören. Dessa diskuteras inte i samtalet. Hon menar att de anställdas förväntningar måste 
beaktas. De ser kanske inspektören som en expert som kommer och ”fixar” deras arbetsmiljö: 
 

… man tycker att man har märkt ibland inledningsvis innan samtalet har kommit igång, även om vi 
har varit tydliga och berättat … hur vi skall använda informationen, varför vi är där… så har det ändå 
inte varit tillräckligt, alltså varför skall de prata med oss, vad har de för nytta av det? Det kanske skapar 
arbetsmiljöproblem istället. Eller att det kan finnas farhågor om att det blir problem om man säger vad 
man tycker… vad hjälper det att prata med er, vad kan ni göra? 

 
En annan inspektör var inne på liknande spår:  
 

Fråga: Du tror inte att de uppfattar er som några som kommer för att fixa problemen, särskilt om det 
är svårt?  

- tjaa… men vi får vara tydliga i detta, vi kan motivera dem och genom samtalet försöka få dem att 
förstå att det är viktigt att tänka på att jobba med arbetsmiljön.  

Vi skall inte vara konsulter (vad det nu sedan innebär) men vår ambition är att inge hopp. Vi kan 
säga att ni är på rätt väg, samtalen kan också vara viktiga prognostiskt… Vi kan visa var hindren för 
utveckling finns, om hur riskerna ser ut etc.  

 
En tredje inspektör menade att gruppsamtalet inte bara är ett ”kontrollmoment” (för att få reda på 
de anställdas upplevelser av arbetsmiljön) utan samtalet ger även ett tillfälle till rådgivning 
(medvetandegörande) i dialogen. Denna inspektör liknade gruppsamtalet vid bedömningssamtal som 
man gör med en patient inom sjukvården.  Hon menade att man skall vara väldigt konkret i 
frågorna, så att de leder till en klarare bild av de anställdas situation. Genom att ställa frågor på ett 
visst sätt visar inspektören att det finns ett samband mellan de diskuterade problemen och 
arbetsmiljöfrågorna. Samtidigt kan man visa på att de anställda är på rätt väg eller informera om 
alternativa vägar.  
 
När det gäller arbetsgivarens del i processen tycks det inte finnas några betänkligheter. Direkt i 
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anslutning till gruppsamtalet följde det avslutande samtalet med arbetsgivaren. Inspektören 
presenterade sin bild av (i första hand) företagets psykosociala riskmiljö. Inspektören har då kunnat 
kontrollera arbetsgivarens svar på frågeformuläret mot anställdas beskrivningar, vilket har gett 
inspektören – och även anställda och arbetsgivare – bättre bedömningsunderlag för företagets 
arbetsmiljö. Vid alla tillsynstillfällen fanns det dessutom överensstämmelse mellan arbetsgivarens 
svar och de anställdas upplevelser. Arbetsgivaren var alltså medveten om de ”problem” som de 
anställda beskrev.  
 
Uppenbarligen såg vi en relativt väl fungerande kontroll av småföretagens psykosociala arbetsmiljö 
(och delvis även av andra risker). Dock har den pedagogiska delen av syftet väckt frågor som vi 
tänker utveckla vidare nedan. 

4.4 Hur styrdes gruppsamtalen? 
Vi observerade fyra välgenomförda gruppsamtal med anställda samt sammanfattande samtal med 
arbetsgivarna vilka i stora drag följde en likartad struktur43. Gruppsamtalet var begränsat till en 
timme. Det började med att båda inspektörerna presenterade sig själva, AI och dess verksamhet i 
korthet. Samtalsledaren beskrev också kort syftet med besöket: att inspektörerna ville få de 
anställdas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på företaget. Därutöver nämndes att 
arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet (i förekommande fall) först gjort en självskattning av 
företagets psykosociala arbetsmiljö genom att besvara frågorna i ett frågeformulär. Samtalsledaren 
berättade också hur han kommer att hantera det som kommer upp i samtalet.  
 
Därefter presenterade gruppdeltagarna sig själva. Ibland var gruppen lite avvaktande. Detta anser vi, 
kunde bero på att gruppen inväntade frågor från inspektörerna och ställde in sig på att få sådana. 
Utifrån presentationerna leddes samtalet naturligt in på arbetsplatsens generella ”klimat”. Under 
presentationen fick inspektörerna fler inblickar i verksamheten och relationerna mellan anställda och 
chef(er). Strategin, att skapa bra samtalsklimat genom de inledande presentationerna, fungerade bra. 
Samtalsledaren lyssnade och iakttog deltagarna samt styrde samtalet så att alla fick komma till tals. 
Han ställde följdfrågor för att fördjupa samtalet kring någon fråga, ofta kring stress och 
arbetsdelning. Slutligen sammanfattade han diskussionen och försäkrade sig om att hans erhållna 
bild överensstämde med deltagarnas.  
 
De medföljande inspektörerna, från distrikten, hade varierande erfarenheter av att föra gruppsamtal. 
Alla var dock överens om att det som behövs är att dels kunna få igång och mjukt styra en grupp, 
dels även kunna bromsa i tid om gruppen kommer in på alltför laddade frågor. 
 
I beskrivningen anges att frågeformuläret kan användas som vägledning och styrning av 
gruppsamtalet. I praktiken var det dock oklart hur det skedde vid de observerade tillfällena. 
Enligt våra observationer styrdes samtalet i hög grad av gruppdeltagarnas presentation av sig själva 
och deras upplevelser av att arbeta i företaget. Samtalsledaren ställde följdfrågor, oftast i anknytning 
till stressproblematik. Inspektören fick snabbt fram företagets ”stressbild” varvad med andra typer 
av frågor, såsom allmän trivsel, konfliktlösning eller relation till chefen.  
Frågeformulärets funktion var inte heller alldeles klar för alla medföljande inspektörer. En av dem 
sade så här:  
  

Det står också här (i beskrivningen) att frågeformuläret används som vägledning för samtalet… kan 
man också undra vad det betyder för samtalet. En gång gjorde jag så att jag gick igenom de här frågorna 
med gruppen som vi hade ställt… och så här hade chefen svarat. Men det är också väldigt styrande förstås 

                                                 
43 I avsnittet under ”genomförande”i manualen (s 3), följer praktiska råd för inspektören att ta sig till när hon/han är på 
väg att genomföra en KOPS-inspektion. 
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då, så att liksom hur skall de användas då… Det kan jag känna att jag inte riktigt har koll på hur är 
meningen … samtalsledaren gjorde inte alls det. 

 
En annan inspektör beskrev användningen av frågorna som att: 
 

Vi tar inte upp alla frågorna i formuläret muntligt, viktigt att först fråga dem vad de tycker. Man bör ju 
inte börja med att tala om vad chefen svarat på olika frågor då blir det ju styrt av det.  

 
Som vi uppfattade det användes frågorna som en guide eller ett slags ”checklista” för att jämföra den 
bild som arbetsgivaren ger av företagets arbetsmiljö med de anställdas bild, något som bekräftas av 
en av inspektörerna: 

 
Vi fokuserar ju på stress, inte så noga på vad som är orsaken, men frågorna kring det, då kommer man 
inte på arbetsbelastningen kanske, vad i organisationen som gör stressen, det är viktigt att komma in på.  

 
Förutsatt att arbetsgivaren har besvarat frågorna kan svaren fungera som ett bra underlag, men ofta 
kan svaren endast bestå av enkla ”ja” eller ”nej” då är frågeformuläret inte mycket för stöd i 
samtalet. Men det fungerar bra i de fall där svaren är någorlunda välformulerade. Ett exempel som 
kan vara illustrerande:  
 

… om de t ex svarar på frågan om hur personalen får information – att lappar sätts upp – ja då är det 
allvarligt för det tyder på att det inte finns ordentliga infomöten. 

 
För övrigt är metodbeskrivningen kort i sin information till inspektören om hur hon/han skall 
använda sig av frågeformuläret och dess svar i samtalet. Eftersom frågeformuläret är en ingång i 
kontakten med både de anställda och arbetsgivaren är det väldigt viktigt för inspektörerna att veta 
hur frågorna skall och kan användas. Styrningen och hanteringen av frågorna i gruppsamtalet är 
viktiga, inte minst när det gäller att under en kort tid kunna få fram just den information som 
inspektionen fokuserar på.  

4.5 ASP i KOPS respektive SAM och fysiska frågor? 
 

Ett problem när man är ute, är ju att man hittar så mycket andra problem än ASP. Det gäller att 
undvika att hamna in på sådana spår, men då kan ju den andre inspektören följa upp med nyinspektion 
och rundvandring senare. 

 
KOPS skall vara en metod för att inspektera den psykosociala arbetsmiljön i småföretag. Som vi har 
förstått av beskrivningen och i samtal med projektledaren bör frågorna som ställs i gruppsamtalen 
vara öppna. Samtidigt ska de dock fokusera på företagets psykosociala miljö (de s k ASP-frågorna). I 
observationerna och i samtal med de medföljande inspektörerna visade sig dock att gränsdragning 
mellan ASP och andra typer av frågor vara svår. I alla gruppsamtalen framkom – utöver frågor om 
stress, arbetsledning, relationer till chefen etc – även frågor om den fysiska arbetsmiljön och SAM-
problematik.  
 
De fyra observerade samtalen gav dock ingen tydlig vägledning om hur KOPS-inspektörer avses 
förhålla sig till sådan övrig problematik. Vi såg att de anställda kunde lyfta upp olika frågor utanför 
ASP-området men detta verkade inte vara något problem för inspektören (dvs KOPS projektledare) 
att hantera. Däremot hade de medföljande inspektörerna något skilda tolkningar av hur frågorna 
utanför ASP kan hanteras. En av dem menade att det är svårt att förhålla sig till om man i samtal hör 
något som uppenbart har med brister i företagets SAM-rutiner att göra. Som inspektör skulle det 
vara lätt att ställa en följdfråga men ”… blir det ju liksom kontrollfrågor mot lagstiftningen, vilket 
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inte är tänkt första hand då…”? En annan inspektör hade liknande funderingar kring sådan 
gränsdragningsproblematik:  
 

Jag var ute och gjorde KOPS på två mycket lika företag, båda hade ca 20 anställda, båda levererade åt 
massaindustrin. På det första företaget visade det sig att de hade väldigt lite kontakt med chefen. Han höll 
viss distans, han visste inte mycket om produktionen, var aldrig ute och pratade med de anställda. En grupp 
på tre personer i företaget var känd som särskilt grinig av de andra. Det berodde på att dom var rädda för 
något medel när dom svetsade och de andra hade ingen insikt och förståelse för detta, så dom bara tyckte 
allmänt att dom var griniga. Detta kom upp och vi tog upp det med chefen, att han måste ha 
organisationsträffar där sådant tas upp, och att man måste följa upp ventilationen på denna avdelning. 
Detta ledde till att dom åtgärdade problemen snabbt. 
 
Det andra företaget, där hade dom organisationsmöten, ett aktivt SO, en aktiv chef och anslutning till 
FHV. Dom hade en helt annan uppföljning av problem. FHV hade t ex hjälpt dom att lösa ryggproblem 
genom en ny typ av iläggssulor i skorna som fungerade jättebra. 

 
En annan inspektör menar däremot att det inte alls är något problem att ställa frågor och 
kommentera kring företagets SAM-rutiner.  
 

… jag tycker att det kommer in särskilt då när vi tar upp detta med att de måste ha organisation för att 
träffas och diskutera frågor, att dom har organiserade kommunikationsmöjligheter kring arbetsmiljö etc på 
arbetsplatsen. Att dom måste diskutera arbetsmiljörisker, fast vi inte vill använda ordet risk. Men vi ska 
inte behöva gå in och diskutera SAM, hänvisa till föreskrifter och sånt. Vi har inte med oss en massa sånt 
utan ger i så fall adresser där de kan hämta info. 

 
De intervjuade inspektörernas sätt att förhålla sig till frågor om arbetsgivarens SAM skiljer sig alltså 
något åt. En inspektör menar angående problematiken kring hur man går tillväga när sådana frågor 
uppkommer: 
 

Rent generellt kan jag säga att den kritiken jag har mot de här metoderna som syftar till att undersöka 
vissa områden har just den bristen, att man tittar på ett begränsat område sen kanske det finns stora andra 
problem som vi inte ens ser… och det kan ju gälla… och det är likadant om vi tittar bortanför själva 
metoder att inspektera för hur vi lägger upp de här kampanjerna, det är likadant där, då går vi ut och 
tittar på kemiska arbetsmiljörisker på en mängd företag, men om deras största problem kanske är att de 
får belastningsskador, att de bär tunga patienter hit och dit och har jättekonstig arbetsställning, det vet vi 
inget om. Och likadant blir det ju här då, om man har fokus på de psykosociala så kan det ju vara som i 
det här fallet, att de har jätteont i axlar och armar så att de inte sitter ordentligt och hade inte 
(projektledaren) ställt den lite öppna frågan… och det… Jag tror att man måste göra så för att inte gå 
därifrån och inte ha fått en mer helhetsbild. Nu kan vi aldrig någonsin få en helhetsbild, men vi skall 
sträva efter det. 

 
KOPS-metoden utgår från de anställdas egna upplevelser och beskrivningar samtidigt som den är 
avsedd att fokusera på ASP-frågor. En annan intervjuad inspektör lyfter upp just detta. Hon menar 
att de anställda ofta är hemmablinda och saknar kunskaper i vad som utgör en psykosocial 
arbetsmiljörisk. Som nämnts, såg vi också vid inspektionerna att andra frågor lyftes upp av de 
anställda. I Finansföretaget t ex framkom under hela samtalet med personalen inte några som helst 
arbetsmiljöproblem på det psykosociala området. Mot slutet ställde samtalsledaren en fråga om 
eventuellt andra arbetsmiljöproblem vid företaget. Detta öppnade för en längre diskussion om 
belastningsbesvär i nacke och axlar (unga kvinnor) pga dåliga arbetsplatser (kontorsarbetsplats). 
Besvären hade rapporterats och diskuterats på arbetsplatsen men utan att något åtgärdats. I detta fall 
valde samtalsledaren att avsluta KOPS-inspektionen och ta sig an problematiken med arbetsplatsens 
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ergonomi. Detta problem togs också upp i sammanfattningen med chefen samt i 
inspektionsmeddelandet. Men återigen visade det sig att det inte var helt entydigt för hur 
inspektörerna skulle förhålla sig till detta. Den distriktsinspektör som följde med till företaget i detta 
exempel beskrev situationen så här:  
 

… egentligen kan vi säga att vi fick gå utanför modellen, eftersom det inte var de psykosociala problemen 
som de tog upp, utan det var ett specifikt område kring deras dataarbetsplatser. Då kan man ställa ett 
specifikt krav eftersom det är just det som framkommit. Hade de inte sagt det, så hade vi inte ställt några 
krav alls. Man kan ju säga att i den här skrivelsen så blev det nivå 3 på de områdena som vi åkte dit för, 
och så blev det ändå nivå 1 för att det kom annat. 

 
De övriga medföljande inspektörerna var också inne på liknande tankegångar. De hade observerat 
andra än ASP-problem vid sina tidigare inspektioner med KOPS men valt olika sätt att förhålla sig 
till sådana arbetsmiljöfrågor. Som nämnts, och som vi återkommer till nedan, bör KOPS 
metodbeskrivning bli tydligare om hur sådana frågor ska hanteras. 

4.6 Avslutning av KOPS-tillsyn 
Beskrivningen ger tydlig instruktion om hur man ska avsluta KOPS-inspektionen. Inspektören ska 
ha ett avslutande samtal med arbetsgivaren och det anges även vad samtalet bör innehålla.   
Därutöver ger beskrivningen kort uppmaning till inspektören: 

 
Ibland kan det finnas anledning att upplysa arbetsgivaren om det positiva och lönsamma i att satsa på 
åtgärder som befrämjar den psykosociala arbetsmiljön och arbetsorganisationen utöver den nivå där 
uppenbara brister ska rättas till (sid 4).  

 
I de avslutande mötena med arbetsgivaren sammanfattade inspektören kort innehållet i samtalet med 
de anställda. Han återkom till frågeformuläret som arbetsgivaren hade besvarat och konstaterade att 
de anställdas upplevelser stämde överens med arbetsgivarens angivna ”problembild”44. Inspektören 
kontrollerade på så sätt arbetsgivarens svar på frågeformuläret mot anställdas beskrivningar vilket 
gav bättre underlag för hans bedömning av företagets arbetsmiljö. Inspektören var även lyhörd för 
arbetsgivarens situation. I ett av företagen var arbetsgivaren väldigt pressad, vilket ledde inspektören 
till att även uppmärksamma och diskutera dennes situation och arbetsbörda. Utöver de presenterade 
”problembilderna” gav inspektören även positiv bekräftelse till arbetsgivarna om företagens 
arbetsmiljö. Till slut beskrev inspektören vad han kommer att ta upp i inspektionsmeddelandet, vilka 
eventuella krav han kommer att ställa i detta och den tidsram som arbetsgivaren kommer att få för 
att kunna agera. Samtliga arbetsgivare var införstådda med kraven och tidsramarna. 
 
Enligt beskrivningen lämnas inspektionsmeddelandet alltid när företaget bedöms enligt nivåerna 1 
och 2. Däremot är det inte nödvändigt med ett inspektionsmeddelande på nivå 3, dock kan ett 
inspektionsmeddelande med information lämnas. När det gäller eventuella uppföljningsbesök står 
det i beskrivningen att någon uppföljning inte behövs i ”nivå-3” företag. Däremot är uppföljning av 
arbetsgivarens åtgärder alltid nödvändig i nivå 1- och 2-företag.  
 
De KOPS-inspektioner som vi observerade resulterade alla i inspektionsmeddelande, trots att alla 
företagens psykosociala arbetsmiljö bedömdes ligga på nivå 3. Ett av företagen bedömdes dock 
enligt KOPS-nivå 1 eftersom det framkom fysiska problem (bl a datorergonomi) på arbetsplatsen. 
IM:s utformning var likartad, med information om betydelsen av att ha en fungerande 
arbetsorganisation (med hänvisning till ledarskap, tydlighet i arbetsdelning, arbetsbelastning, etc) 

                                                 
44 Detta kunde inte göras vid Finansföretaget eftersom frågeformuläret hade besvarats av en annan chef som inte längre 
fanns i företaget.  
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utöver en sammanfattande diskussion om vad som kommit fram vid tillsynen. 

4.7 KOPS-inspektörens kompetensbehov 
 
Vi har under våra samtal med inspektörer och i våra observationer åtskilliga gånger hört respektive 
märkt vilka svårigheter KOPS-inspektionerna är förbundna med. De kräver att inspektörerna ska 
kunna samtalsmetodik kunna både leda och styra samtalsgrupper, men även ha kompetens i s k 
ASP-frågor för att kunna göra svåra avvägningar i bedömning av företagens arbetsmiljöstatus, (vilket 
dock också är fallet i s k SAM-inspektioner) etc.  
 
KOPS-inspektörernas arbete handlar till stor del om fina gränsdragningar och bedömningar kring 
varje enskilt fall. Det krävs tolkningar av människors avsikter och motiv, avläsandet av stämningar 
och uppmärksammandet av kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester samt förhandlingar om dominans 
och underordning i olika grupperingar. Kompetenskraven i KOPS utvecklar vi dock vidare nedan i 
avsnitt 5.7. 
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5. Analys – problem som behöver diskuteras, metodinslag som 
behöver utvecklas 

5.1. Inledning 
I detta avsnitt drar vi slutligen ihop trådarna i vår analys av det vi sett av KOPS-metoden, både i 
beskrivningen och i praktiken. Å ena sidan anser vi att KOPS-metoden kan fungera väl. Det har den 
i varje fall gjort i de fyra fall vi observerade och det bedömer även de fyra intervjuade inspektörerna. 
Å andra sidan reser KOPS-metoden, som den tillämpas idag, några frågor som vi avser att diskutera 
nedan. Delvis gäller detta några principiella problem med KOPS-metoden men framför allt behöver 
metodens arbetssätt på flera punkter anges tydligare i metodbeskrivningen. Den erfarenhet och 
kompetens som har använts i de hittillsvarande KOPS-tillsynerna behöver skrivas ned i 
metodbeskrivningen. Klargörande av KOPS-metoden är viktigt, inte bara som stöd för tilltänkta 
KOPS-inspektörer utan även som information om vad en KOPS-inspektion är för något till 
intresserade inom och utanför Arbetsmiljöverket, t ex på berörda arbetsplatserna. Men även om den 
praktiserade KOPS-metoden behöver skrivas ner betydligt mer behöver dessa klargöranden inte alls 
bli långa (vilket skulle göra metodbeskrivningen svårtillgänglig). Som nedan framgår, gäller det bara 
att kort skriva ned motiv för och praktik i den KOPS som faktiskt har tillämpats. 
 
Det är främst följande oklarheter som vi anser bör klargöras i KOPS metodbeskrivning: 
•Urval: vilka företag väljs för tillsyn? 
• Förtydliga KOPS-metodens kontrollsyfte;  
• KOPS pedagogiska bisyfte 
• Gruppens roll i tillsynsprocessen – ett pedagogiskt bisyfte även mot de anställda? 
• Gruppsamtalens styrning 
• Hur behandlar KOPS SAM samt fysiska arbetsmiljöfrågor?  
• Inspektörernas kompetensbehov 
 
Slutligen har vi i vårt uppdrag även försetts med ett antal frågor45 som utvärderingen skulle besvara. 
AVs frågor är delvis nära sammanbundna med vår analys och kommer därför att besvaras löpande i 
diskussionen av dessa sju punkter. I vår slutsummering ska vi dock även direkt söka tala om hur vi 
besvarar uppdragets frågor.  

5.2 Urval av de sämsta företagen – hur ska det göras i KOPS? 
Urval av företag för KOPS-tillsyn ska följa AVs Regler för inspektion (2003:4). Detta innebär en 
inriktning på de sämsta företagen. Urvalet av de sämsta blir extra viktig i en metod för tillsyn av 
småföretag, då tillsyn endast kan ske av en bråkdel av alla arbetsplatser. Inom KOPS primära 
målgrupp – företag med 5-20 anställda46 – finns t ex ca 80 000 företag.  
 
KOPS metodbeskrivning ger dock inspektörerna ringa vägledning i urvalet. Den anger endast att 
man söker välja de småföretag som har de allvarligaste ASP-problemen genom att utgå från 
arbetsgivarnas svar (eller uteblivna sådana) på AV:s utskickade frågeformulär (som ingår i KOPS). 
Enligt beskrivningen ska ett uteblivet svar (eller ett otillräckligt svar) leda till ett inspektionsbesök. 
Muntligen har projektledaren påpekat (se avsnitt 4.2 ovan) att en ytterligare ledtråd vid urvalet är att 
inspektören utgår från arbetsgivarens svar på frågorna, där svaren ibland direkt anger att det finns 

                                                 
45 Se s 5 i avsnitt 1 
46 I samtal med projektledaren framgår att manualens definition av småföretag (5-20 anställda) likställs inte små 
arbetsplatser som ingår i större organisationer. KOPS-metoden har hittills testats i små fristående företag och skall 
användas för inspektioner av dem. Frågan om metoden eventuellt passar för mindre arbetsställen måste prövas separat 
och vidare utveckling krävs.  
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problem. De arbetsgivare som ger en hyfsad bild av sitt företag hamnar då längst ner i 
prioriteringsordningen.  
 
Ett problem i tillämpningen av detta råd för urval av "lämpliga" KOPS-företag är dock att 
arbetsgivarens svar ibland enbart består av enkla ”ja-svar” eller ”nej-svar”. Frågeformuläret ger 
därför ett magert underlag för respektive KOPS-inspektörs urval av företag att inspektera. 
Metodbeskrivningen behöver därför försöka vara ännu tydligare om på vilka grunder urvalet av 
företag ska göras. Det är lämpligt att beskrivningen ger en viss bakgrund till de frågor vars svar 
inspektörerna ska grunda sitt urval på. Det blir då lättare att tolka dessa svar. Om än kortfattat, bör 
beskrivningen därför klargöra hur just dessa frågor har valts ut och vilken kunskap som finns om 
både giltigheten och pålitligheten i den bild som svaren på frågorna avses ge. Även övriga lärdomar 
om urvalet från KOPS utvecklingsarbete är synnerligen viktiga att förmedla till dem som ska 
använda metoden. Om det är KOPS-metodens avsikt att urvalet också ska med stöd av annan 
information – som vid övrig tillsyn – bör detta också klart sägas ut i beskrivningen. Begränsningen i 
vilken information KOPS-formuläret ger som urvalsgrund bör m a o också tydligt anges 
beskrivningen.  

5.3 Var tydlig om att KOPS-metodens syfte främst är kontroll 
På ett likartat sätt som i vår KASP-utvärdering,  har vi sett otydligheter i hur KOPS söker förena 
AVs primära uppdrag – att utöva kontroll – med verkets uppgift att också stödja arbetsplatserna 
med information och hjälp till självhjälp. KOPS syfte anges i beskrivningen på två olika sätt. På sid 2 
står att "KOPS-inspektionen syftar till att fånga småföretagarens intresse för arbetsmiljöns inverkan 
på produktion och lönsamhet och att ge hjälpmedel för att förbättra den psykosociala miljön".  I 
bakgrundsbeskrivningen (sid 1) står också att "många småföretag har behov av hjälp med konkreta 
råd och förslag på praktiska lösningar av arbetsmiljöproblem." Det står vare sig att AIs inspektion 
ska eller att den inte ska bidra med detta, men när småföretagens upplevde problem betonas i 
bakgrundsbeskrivningen till KOPS ges läsaren lätt intrycket att KOPS-metoden just avses bidra med 
råd och lösningsförslag. I sammanfattningen (på sid 1) anges däremot ett annat än det rent 
rådgivande syftet, nämligen att "KOPS-inspektionen är både en inspektionsmetod [som alltså ska 
kontrollera arbetsmiljön, vår tolkning] och ett pedagogiskt arbetssätt" (vår kursivering). Syftet i den 
nuvarande metodbeskrivningen är alltså dels i strid med AVs regler, dels motstridigt angett.  
 
Våra observationer av metoden bekräftar dock att KOPS både fungerar och faktiskt används för en 
kontroll av arbetsplatsernas psykosociala arbetsmiljö (även om andra typer av arbetsmiljöproblem 
förekom och togs upp under besöken). Kontroll sker genom den design som presenterats ovan. 
Inspektören utgår delvis ifrån arbetsgivarens angivna bild (enkätsvaren) men framför allt från de 
anställdas betydligt utförligare beskrivningar av arbetsförhållandena. I det avslutande samtalet 
presenteras en beskrivning av företagets ”arbetsmiljötillstånd”. Inspektörens underlag för eventuellt 
kravställande – dvs att kunna gå från risk- till bristbeskrivning – bygger på detta sätta på både 
arbetsgivarens och anställdas beskrivningar. I KOPS-metoden tycks alltså kontrollen vara inbyggd i 
metodens design, dvs frågeformuläret samt samtal med de anställda och med arbetsgivaren. 
 
Det bör därför inte möta några hinder att i metodbeskrivningen tydligt ange att KOPS syfte primärt 
är att kontrollera den psykosociala arbetsmiljön. Exempelvis kan det i beskrivningen stå: "KOPS är 
en metod för att inspektera arbetsorganisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljörisker i 
småföretag." Därefter kan beskrivningen ange t ex men att "denna kontrollen genomförs med en 
metod som också ska främja en lokal förståelse av vad psykosociala arbetsmiljöfrågor är för något 
och ge arbetsplatsen redskap för hur sådana frågor kan hanteras i framtiden" (dvs de formuleringar 
som AI vill precisera KOPS bisyfte med). 
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5.4 Hur ska KOPS pedagogiska bisyfte fungera?  
Det är alltså både nödvändigt och lätt att ange ett korrekt mål för KOPS-tillsynen i dess 
metodbeskrivning. Mer komplicerat är att beskrivningen inte anger på vilket sätt KOPS använda 
metod ska främja dess pedagogiska bisyfte (som AV väljer att formulera detta). då? Sid 2 anger att 
"en utgångspunkt för metodprojektets har varit att utveckla en inspektionsmetod där småföretag får 
hjälp med att sätta ord på sin situation och ´översätta` regler i arbetsmiljölagstiftningen till praktisk 
handling”. Inspektören behöver kunna ”tala samma språk som småföretagare och kunna sätta sig in 
i deras situation”.  KOPS vänder sig dock även till de anställda. På sid 2 anges även att en annan 
utgångspunkt har varit att "alla i personalen känner till företagets inställning till arbetsmiljö och de 
förväntas själva delta i arbetet för en bättre arbetsmiljö”. Dessa "utgångspunkter" verkar snarare 
syften för KOPS – dvs det pedagogiska bisyftet – vilket i så fall också bör stå så i beskrivningen (dvs 
skilj utgångspunkter från syften). 
 
Viktigare är dock att kärnan i KOPS-metoden är gruppsamtalet med de anställda (med visst stöd av 
svaren på enkäten). Detta är vad som faktiskt sker i KOPS-inspektionerna, och som också mer 
utförligt anges i metodbeskrivningen. Hur KOPS metodik – gruppsamtalet – ska hjälpa småföretag 
att sätta ord på sin situation o s v står dock inget om i metodbeskrivningen. Om detta kan man ställa 
många frågor, t ex: 

- Vad är det för eventuella fördelar som KOPS-metoden ser genom att samla ihop en grupp 
anställda för ett samtal?  

- På vilket sätt är deras beskrivning av sin arbetsmiljö värdefull för inspektionsresultatet, dvs 
både för kontrollen och för bisyftet att stöda det interna arbetsmiljöarbetet?  

- Avser KOPS-inspektören att starta någon slags process i företaget med både arbetsgivaren 
och anställda?  

- Kan bilden som ges av gruppen fungera som plattform för de ”hjälpmedel” som AV avser 
att förse arbetsgivaren med? 

 
För att nå KOPS pedagogiska bisyfte måste dess metodbeskrivning något besvara sådana frågor, dvs 
beskriva på vilket sätt metoden med gruppsamtal ska "fånga småföretagarens intresse .. och ge 
hjälpmedel att förbättra". Forskning om gruppdynamik och organisationer tyder på att gruppsamtal, 
som systematiskt tar upp viktiga frågor som annars inte tillräckligt ventileras, sätter igång processer 
som kan vara konstruktiva för organisationens utveckling. KOPS-metodens samtal kan sätta igång 
en sådan gruppdynamik. I beskrivningen sägs dock inget om att processen (kan) startas hos gruppen 
anställda medan KOPS syftar till att fånga småföretagarens-arbetgivarens intresse och ge denne 
hjälpmedel. Hur processen hos den ena parten (anställda) ska stöda den andra partens 
(arbetsgivarens) arbetsmiljöarbete måste därför också tas med i beskrivningen av KOPS-metoden. 
En möjlighet – som alltså kan anges i metodbeskrivningen – är att efter KOPS-inspektionen koppla 
dess samtalsmetod med SAM om den psykosociala arbetsmiljön (se vidare 5.7 nedan). Men det är 
inte vi utan AV som ska välja hur KOPS metodik avses stöda arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Och 
detta val måste anges i metodbeskrivningen, som stöd för KOPS-inspektörer och som information 
till andra med intresse av att förstå hur KOPS-metoden avses fungera. 

5.5 Har KOPS ett pedagogiskt bisyfte även mot de anställda? 
När en arbetsmiljötillsyn aviseras på en arbetsplats väcker detta t ex intresse, nyfikenhet och kanske 
oro inför besöket, inte bara hos arbetsgivaren utan även bland de anställda, beroende på hur 
arbetsmiljön upplevs. De anställda har antagligen olika föreställningar om och kanske förväntningar 
på Arbetsmiljöverket. Sedan blir de även föremål för ett samtal med arbetsmiljöinspektören. I våra 
fyra observerade KOPS-inspektioner har inspektören (i gruppsamtalet) samlat de anställdas olika 
erfarenheter till en helhetsbild. Bilden används till att göra ”arbetsmiljöbeskrivning” av arbetsplatsen. 
Men vi har ingenting sett om hur KOPS ev pedagogiska syfte ”når” gruppen av anställda. Vi har 
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därför inte uppfattat att KOPS samspelar med de anställda på annat sätt än som ”informatörer” i 
KOPS-tillsynen.  
 
I den nuvarande metodbeskrivningen sägs heller inget om att KOPS (också) skulle ha ett sådant 
pedagogiskt bisyfte för de anställdas medverkan i arbetsmiljöarbetet. Avser KOPS att via 
gruppsamtalet få i gång någon slags process för att de anställda skall intressera sig för sin arbetsmiljö 
och öka sin medverkan i företagets arbetsmiljöarbete? Eftersom det är de anställdas upplevelser av sin 
arbetsmiljö som bildar grunden för inspektörens samtal med arbetsgivaren, anser vi att KOPS-beskrivningen tydligare 
bör ange vilken roll de anställda har i tillsynen? 
Beskrivningen går igenom hur samtalet ska genomföras – vilket är viktigt – men den säger inget om 
hänsyn till den eventuella process som tillsynsinsatsen (gruppsamtalet) sätter igång inom gruppen. 
Denna oklarhet är allvarlig därför att det är i gruppen av anställda som metoden eventuellt sätter 
igång en process som kan leda framåt dvs den process som kan ge ett gott underlag för att fånga och 
främja företagets psykosociala arbetsmiljö. 
 
Ett riktat gruppsamtal kan generellt få igång olika funderingar inom gruppen. Det har i olika 
sammanhang visats att gruppsamtal i en utvecklad dialogform47 är ett bra sätt att för gruppen 
synliggöra olika perspektiv på samma verklighet och samtidigt få syn på problem på arbetsplatsen 
som (kanske) ofta upplevs som individuella. På arbetsplatserna bidrar betydelsen av fungerande 
kommunikation mellan anställda och ledning och anställdas möjligheter till utbyte med varandra till 
lärande och utveckling. Ser man en tillsynssituation ur detta perspektiv kan det tänkas att KOPS-
inspektören i gruppsamtalet just kan bidra med (genom sin expertis) att de anställda och 
arbetsgivaren kan ”sätta samma ord” på sin situation och därmed få en klarare och gemensam bild 
av hur arbetsmiljön ser ut på den egna arbetsplatsen. En av inspektörerna hade observerat detta:  
 

Just det här att de sätter sig ned kan innebära mycket bara det. På en ICA vi var hade chefen plockat ut 
personal vi skulle träffa och de satt och väntade när vi kom. Dom jobbade alla med olika saker och ingen 
visste vad den andra gjorde, bara detta att de kom samman och fick en bild av varandras arbete och att dom 
började diskutera att jobba mer tillsammans förde väldigt långt, att bestämma sig för att ha möten och 
diskussioner. 

 
Som vi påpekade ovan (avsnitt 4.3.2) var det främst de medföljande inspektörernas skilda tolkningar 
av hur de anställdas roll i tillsynen uppfattades, som gjorde oss uppmärksamma på frågan. En del av 
inspektörerna såg sin roll mer aktivt i gruppsamtalet, som ett tillfälle till rådgivning och information i 
dialog med gruppen, medan andra var försiktigare med det och visste inte hur de egentligen skulle 
förhålla sig.  
 
KOPS-metodbeskrivningen kan givetvis inte utveckla mycket om hur gruppdynamiken fungerar 
men däremot är det både möjligt och viktigt att dels kort skissa hur gruppsamtalen avses fungera 
som process, dels hur denna process avses främja de anställdas medverkan i arbetsmiljöarbetet (dvs 
om KOPS har detta bisyfte). En sådan kort beskrivning är även viktig som grund för att i 
metodbeskrivningen också något ange KOPS-inspektörens ansvar, metodmöjligheter och 
kompetensbehov för att kunna hålla igång välfungerande gruppsamtal (se 5.7 nedan). När man vet 
till vad gruppsamtalet används, och vad den skall leda till, är det även lättare för inspektören att väl 
hantera detta samtal.  
 

                                                 
47 Se tex Wilhelmson & Döös 2002 
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5.6 Hur styrs gruppsamtalet, hur används frågeformuläret i gruppsamtalet? 
Vi återkommer till beskrivningens uppmaning att inrikta samtalet på hur man i gruppen ser orsak 
och verkan mellan olika förhållanden som leder till ohälsa. Hur styr samtalsledaren samtalet på ett 
lämpligt sätt i så fall? På det formella planet har beskrivningen en tydlig framställning av hur 
inspektörerna ska gå tillväga vid gruppsamtalet; vad de skall ta upp i presentationen, bakgrunden till 
den aktuella KOPS-inspektionen samt hur samtalsledaren skall bemöta gruppen. Ändå bedömer vi 
”spelreglerna” som beskrivningen tar upp som för kortfattat formulerade. Vi tar som exempel 
användningen av svaren på frågeformuläret till arbetsgivaren. Det står i beskrivningen att dessa svar 
fungerar som vägledning för samtalet, men i vare sig våra observationer eller i beskrivningen 
framgick det hur detta ska vägleda samtalet. Som nämnts ovan ska ju KOPS främst rikta sitt urval 
mot arbetsställen med inga eller otillräckliga svar, vilka alltså inte ger en självklar grund för samtalet 
med de anställda.  
 
Liksom de medföljande inspektörerna har vi därför uppfattat att frågeformuläret endast delvis styrde 
samtalen i de observerade KOPS-inspektionerna. Frågan kvarstår därför om frågeformulärets 
funktion i samtalet med gruppen? Att det avses vara en viktig ingång också i kontakten med 
arbetsgivaren är ytterligare ett skäl för att beskrivningen bör klargöra för inspektörerna hur svaren på 
frågorna skall och kan användas, både i gruppsamtalet och i samtalet med arbetsgivaren.  
 
Detta är extra viktigt just för att KOPS-tillsynen utgår från varje arbetsplats unika situation och skall 
lämna stort utrymme för de anställda/arbetsgivaren att själv formulera sina egna synpunkter och 
erfarenheter. Samtidigt förutsätter hela inspektionssituationen i KOPS att inspektören har en 
visserligen mjuk men dock tydlig styrning av gruppens samtal och interaktionen i denna, så att det 
når sitt syfte: att få fram erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. Utan en inspektörs styrning 
av grupp-processen kan det vara svårt för de anställda att få fram den systematiska genomgång av 
den psykosociala arbetsmiljön vilken KOPS syftar till. Detta ställer stora krav på samtalsledarens 
förmåga att hålla balans i samtalet. Inspektören behöver ”verktyg” för att kunna hantera olika 
situationer. Det kanske enklaste exemplet på verktyg är att inspektören får tydliga ”instruktioner” i 
beskrivningen, t ex om hur används svar i frågeformuläret utan att styra för mycket? Hur kan 
inspektören knyta an följdfrågor och vilken typ av frågor?  När och hur är det lämpligt att avbryta? 
Hur kan man styra gruppen till ASP-frågor? (Se även nedan om krav på inspektörernas kompetens 
för att kunna använda KOPS.) Ett visst klargörande av hur samtalsledare på detta sätt ska styra 
gruppsamtalet bör anges i KOPS metodbeskrivning. 
 

5.7 KOPS hantering av den fysiska miljön och SAM   
KOPS-metoden inriktas på den psykosociala arbetsmiljön men den styr inte helt vilken typ av frågor 
som kommer upp i tillsynen. Syftet är ju att de inspekterade företagen själva ska formulera sina 
problem. Deras upplevelser är det centrala. Som framgår av beskrivningen (och som vi förstått av 
samtalen med projektledaren och de medföljande inspektörerna) bör de frågorna som inspektören-
samtalsledaren ställer till gruppen av anställda vara öppna och endast röra företagets psykosociala 
arbetsmiljö (de sk ASP-frågor). Innehållet i gruppsamtalet beror dock ändå på vad de anställda väljer 
att ta upp som problem på arbetsplatsen. Därför bör KOPS metodbeskrivning tydligt ange vad 
inspektören ska göra sig när andra typer av frågor dyker upp under en KOPS-inspektion,. Dvs 
utöver att söka styra samtalet främst mot just ASP-frågor, hur ska problem som dyker upp i den 
fysiska miljön respektive i SAM hanteras vid en KOPS-inspektion? I den nuvarande 
metodbeskrivningen står (sid 3) endast att "I de fall andra arbetsmiljöproblem kommer fram vid 
KOPS-inspektionen, t ex fysiska eller kemiska brister eller brister i systemet för SAM, bör en 
särskild inspektion övervägas som riktas mot dessa förhållanden". 
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Metodbeskrivningen bör ange klart säga ut om detta betyder att KOPS-inspektören i sådana fall ska 
t ex: 
  

- hänvisa till att det tar vi upp efter att KOPS-inspektionen avslutats, ellerEller ska 
inspektören då 

- säga att hon-han ska överväga dessa problem och sedan återkomma om detta bedöms 
behövligt och möjligt, eller  

- om KOPS-metoden avser något annat sätt att hantera upptäckta fysiska respektive SAM-
problem. 

 
Behovet av att klargöra detta är påtagligt i KOPS som inspektionsmetod för småföretag. En av de 
intervjuade inspektörerna menade att de anställda ofta är hemmablinda och saknar kunskaper i vad 
som utgör en arbetsmiljörisk (och särskilt i samband med psykosocial problematik). De psykosociala 
arbetsmiljöfrågorna ligger kanske på ett mer abstrakt eller oftast t o m individuellt plan i 
småföretagens vardag. Därför kan de mer konkreta och ”synliga” fysiska problemen vara lättare att 
ta upp. Men samtidigt kan även en dålig arbetsställning också vara svår för de anställda att diskutera 
med chefen, om de t ex tror att en ändring är svår eller dyr. Dessa gränsdragningsproblem visade sig 
– i de KOPS-inspektioner vi observerade – vara särskilt svåra just i situationer då de anställda själva 
uttryckte intresse eller oro för exempelvis luftföreningar, tunga lyft, dåliga arbetsställningar osv.  
 
I inspektörens uppgifter under KOPS-tillsynen ingår att översätta det som sägs och bedöma det mot 
gällande regler och föreskrifter. Stress och följande problem förekommer på näst intill alla 
småföretag. Men den fysiska miljön är även den ofta bristfällig i småföretagen (enligt inspektörernas 
erfarenheter) och kan dessutom då vara nära relaterad till en dålig psykosocial miljö. I våra 
observationer har vi inte fått klart för oss om meningen är att KOPS-metoden ska vara flexibel, att 
det är upp till inspektören att bedöma från situation till situation om och hur andra typer av 
arbetsmiljöfrågor tas upp eller inte och/eller om de skjuts upp till en annan tillsynsgång? En del av 
de intervjuande inspektörerna hade vid sina KOPS-inspektioner hänvisat till en inspektion vid ett 
annat tillfälle, dvs att de skulle komma tillbaka med en ny inspektion med fysiska frågor i fokus och 
med en inspektör som har bättre kompetens för att granska detta. Är detta i så fall försvarbart ur 
effektivitetssynpunkt gentemot ett av 80 000 små företag? Här gäller det ju att hushålla med både 
AV:s och arbetsgivarens tid. Om inspektören inte ska komma tillbaka, hur ska hon/han hantera 
andra än ASP-frågor vid ett besök enligt KOPS-metoden?  
 
Vid Finansföretaget (s bilagan) valde samtalsledaren i stället att först genomföra KOPS-inspektionen 
och sedan övergå till frågor kring den uppkomna problematiken om ergonomi. I vilket fall bör 
metodbeskrivningen ge KOPS-inspektörer någon vägledning om hur sådana frågor utanför den 
avsedde psykosociala inspektionen bör hanteras. Detta kan också ske genom att hänvisa till andra 
AV-regler. Hänvisande till andra regler kan även användas för att klargöra andra aspekter av KOPS 
som vi menar bör anges i metodbeskrivningen. Sådana hänvisningar kan för både KOPS-inspektörer 
och andra visa hur denna metod förhåller sig till AVs hela arbete. 
 
När det gäller hur KOPS förhåller sig till SAM-problematiken är både KOPS i praktiken och dess 
metodbeskrivning särskilt otydlig. Å ena sidan står det i ”Allmänna regler för tillsyn” att det i 
inspektionen ”…ingår att kontrollera arbetsgivarens SAM så att detta tillämpas praktiskt i den 
löpande verksamheten” (s 6). I definitionen av tillsynens inriktning står också att normalt bör den ha 
ett helhetsperspektiv men undantag kan göras i ”…verksgemensamma eller regionala 
tillsynsaktiviteter och kampanjer som riktas mot ett särskilt problemområde” (s.6). Val av 
tillsynsmetod bör anpassas till de förutsättningar som råder vid det aktuella tillfället. Sådana 
förutsättningar är bl a ”…risker för hälsa och olycksfall, antalet anställda, verksamhetens inriktning 
och lokalisering, organisationens komplexitet, samt inspektionens syfte. Risker som inte är ´synliga 
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för ögat` är svåra att bedöma och då kan intervjuer ge viktig information”. Vi tolkar detta som att 
KOPS inte kan anges utgöra ett undantag. Liksom vid andra ”normala” inspektioner ska inspektören 
vid en KOPS-inspektion också ha en tillsyn av SAM vid sitt besök på arbetsstället.  
 
Mot detta står å andra sidan KOPS metodbeskrivning och hur KOPS genomfördes i de fyra fall vi 
observerade. Beskrivningen är mer eller mindre uttalat kritisk  av SAM i småföretag. I dess bakgrund 
(sid 2) anges att "De [småföretagare] ser ofta inget behov av att systematisera den egna 
arbetsmiljöverksamheten" .. och .. "Systematiskt arbetsmiljöarbete känns därför främmande för 
många småföretag". Längre fram står det i beskrivningen av KOPS metod (sid 3) om "brister i 
systemet för SAM".   
 
Syftet med dessa kommentarer i KOPS-beskrivningen är svåra att förstå. Att småföretag själva sällan 
upplever ett behov av SAM är välkänt. Detta hindrar inte att forskningen om småföretagens 
arbetsmiljöarbete sedan länge har visat att detta både behöver och kan bli mer systematiskt. AVs 
regler för SAM gäller för alla arbetsgivare, inklusive småföretag.  Liksom för andra arbetsgivare är 
det dock mindre viktigt att småföretagare har hört talas om SAM-föreskriften. Vad som främst krävs 
av småföretagarna (alla) är att de upptäcker och åtgärdar arbetsmiljörisker, vilket i sin tur förutsätter 
en viss systematik, tillräcklig kompetens m m (vilket är vad som anges i AFS 2001: 1). När KOPS-
beskrivningen endast skriver att småföretagare inte ser ett behov av SAM, och avskräcks av termer 
och ordval, är detta en rätt tendentiös beskrivning av SAM i småföretag. När det gäller 
småföretagares behov av konkreta råd står det nämligen i KOPS-beskrivningen att de har ett sådant 
behov, inte att de själva ser detta behov. Och KOPS-beskrivningen nämnda skrivning om ev brister i 
småföretagen "system för SAM" är direkt felaktig i betydelsen att SAM inte kräver något särskilt 
system. Går man till SAMs förarbeten och forskningen därbakom ser man i stället att syftet med 
SAM (och dessförinnan IK) är att undvika onödig byråkratisering och i stället fokusera på behovet 
av att systematiskt integrerar arbetsmiljöarbetet i hur verksamheter leds oc utvecklas, vilket i 
småföretag sannolikt innebär rätt obyråkratiska (men dock systematiska) former. 
 
När det gäller hur KOPS praktik förhåller sig till SAM slogs vi i våra fyra observationer av att 
inspektören inte avslutade genomgången med småföretagaren-arbetsgivaren med att föreslå att 
denne själv skulle då och då – dvs minst årligen – ordna liknande träffar för att diskutera 
arbetsmiljön, dvs mer systematiskt än vad som faktiskt blir av runt fikabordet. Detta kunde KOPS-
inspektören ha angett som ett bra sätt att förbättra företagets arbetsmiljöarbete, där den mer 
systematiska dialogen med de anställda är särskilt viktig för att hantera psykosociala frågor. Hur 
respektive KOPS-inspektör kan och bör relatera sin inspektion till SAM kan vi naturligtvis inte 
föreskriva. vad vi vill framhålla är att även om KOPS använder en samtalsmetod så är dess 
systematiska samtal om psykosocial arbetsmiljö lika nära relaterad till SAM som för den övriga starka 
kopplingen mellan ASP och SAM i hela AVs arbete. Hur denna koppling avses ska i KOPS-
metoden bör också anges i dess beskrivning. 
  

5.8 Inspektörens kompetensbehov? 
Ovan tog vi upp behovet att i KOPS-beskrivningen klargöra hur inspektören avses styra samtalet i 
gruppen av anställda. I inspektörens nödvändiga kompetens att kunna styra gruppens samspel ingår 
inte bara att få igång denna, så att samtalet belyser ASP-situation. Ännu viktigare är att inspektören 
har en professionell förmåga att bryta - "kyla ned" - ev tendenser för samtalet hamnar på en 
individnivå och blir alltför personligt och emotionellt. Det är ett oavvisligt ansvar för inspektören att 
inte lämna efter sig en situation där känslor och relationer har satts på sin spets som arbetsplatsen, 
arbetsgivaren och de anställda inte kan förväntas hantera. M a o är det möjligen godtagbart att en 
KOPS-inspektion ger ett "magert" resultat, i betydelsen att de anställda inte säger så mycket så att 
inspektören får en bristande information i sin avslutning med arbetsgivaren. Men det är absolut inte 
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godtagbart att de anställda efteråt kan uppleva att de sagt alldeles för mycket eller helt fel saker. Att 
ta ansvaret för att KOPS-inspektion på detta sätt inte vållar någon skada ställer betydande krav på 
respektive inspektörs kompetens att både följa den ”känslomässiga” utvecklingen av gruppens 
samtal och att kunna hantera, på lämpligt styra, denna utveckling.  
Även om denna förmåga att styra kanske är den viktigaste är den dock blott en av flera kompetenser 
som krävs för att genomföra en KOPS-inspektion. Som vi även diskuterat ovan har våra 
observationer lett till funderingar kring inspektörsrollen i relation till kontroll och rådgivning. 
Traditionellt har inspektören varit expert på maskinkontroll, kemiska risker, utformning av den 
fysiska arbetsmiljön etc. Denna roll har förändrats i och med att tillsyn numera omfattar även den 
psykosociala arbetsmiljön. Detta kräver av inspektörerna en annan kompetens i kombination med 
andra metoder i tillsynssituationen. Kompetensfrågan hänger ihop med hela 
metodutvecklingsprocessen. Vad man vill nå med olika tillsynsmetoder hänger ihop med vad man 
förväntar sig av en inspektör som genomför inspektionen. Om AV har som mål att utveckla 
konsultativa tillsynsmetoder, med rådgivande inslag, måste man vara klar över vad man menar med 
”konsultativa” och med rådgivning, så att inspektörernas kompetens kan utvecklas i linje med detta. 
Enligt KOPS projektledare (20.9.04) är ”konsultativt arbetssätt…en glidning från den renodlade 
kontrollen till mera dialog. Den traditionella inspektionen utgår mera från i förväg bestämda frågor 
som ställs till arbetsgivare och skyddsombud som också utgör underlaget för kravställandet”. 
 
Så länge detta inte är nedskrivet i beskrivningen kan dock denna definition dels inte förmedlas till 
andra inspektörer, dels inte diskuteras inom (och utom) AV i jämförelse med AVs övriga arbetssätt. 
I KOPS-situation kan vi tänka oss exempelvis att om det råder för stor osäkerhet kring hur man 
som inspektör skall förhålla sig till rådgivning i inspektionssituationen kan detta medföra att 
inspektören står tillbaka i situationer då hon/han mycket väl skulle kunna bidra med sin kompetens. 
Nyckeln här skulle kunna vara rådgivning i form av dialog, det som vi också har delvis sett. 
Eftersom KOPS avser att vara en tillsynsmetod som kontrollerar ASP-miljön på ett sätt som även 
stöder arbetsställets eget arbete med sådana frågor, kräver tillämpningen av denna metod att 
respektive inspektör vet hur hon/han ska kombinera dessa två olika uppdrag för AV. Och även 
detta kan och bör klargöras mer i KOPS-metodbeskrivningen. 
 
Slutligen kräver KOPS-tillsynen en god kompetens in de frågor som tillsynen främst avser, dvs ASP-
området. Inspektörerna ska ju ha en viss grad av expertis inom ett väldigt brett arbetsmiljöområde 
(ASP, SAM samt fysiska, kemiska och tekniska problem). Vad inspektören behöver göra i KOPS-
metoden är att ”översätta” arbetsplatsens vardag (som den beskrivs av de anställda och arbetsgivare) 
och förstå de bakomliggande orsakerna. För detta behöver inspektören koppla de beskrivna 
problemen till företagets arbetsorganisation, dess verksamhetsstyrning, ledarskap och hur dessa 
förhållanden påverkar de anställda samt olika typer av hälsokonsekvenser av dessa faktorer för 
påverkan på de anställda. Genom många inspektionsbesök i småföretagen lär sig inspektörerna m a 
o inte bara vilken ”arbetsmiljöförståelse” som finns i företagen utan även mycket av hur deras 
organisationer fungerar. Vår tolkning är därför att en god KOPS-inspektion kräver en kompetens 
hos inspektören att förstå småföretagens organisation och styrning (åtminstone på en praktisk nivå). 
 
Vi har inte svarat på hur AV ska få fram och välja den breda kompetensen som behövs för att göra 
en god KOPS-inspektion. I och med att den ovan beskrivna känslomässiga styrningen av 
gruppsamtalet också är en fråga om inspektörens personliga lämplighet räcker det dock knappast för 
AV att föreskriva en viss formell utbildning som grund för att (få) använda KOPS, efter utbildning. 
Problemet består nog i stället både i att tillräckligt klargöra vilken kompetens som AV bör kräva för 
att använda KOPS och hur AV ska välja-främja denna kompetens bland sina inspektörer. Att det 
behövs särskild kompetens för att inspektera med KOPS bör anges i dess metodbeskrivning, men 
de närmare urvalskriterierna och utbildningsbehoven måste AV ange på annat sätt. 
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Det är också viktigt i vilken form KOPS-projektet integreras i AV:s ordinarie utveckling av och stöd 
till särskilda tillsynsmetoder. KOPS-metodens utvecklingsarbete48 har ju pågått inom flertalet AV-
distrikt. KOPS bör kanske behålla den ”nätverksform” som den haft i projektet. Enligt 
projektledaren är det också tänkt att en KOPS-ansvarig ska finnas vid varje distrikt som ser till att 
intresserade inspektörer får den träning och utbildning som hon/han behöver samt har möjlighet att 
”testa” metoden tillsammans med någon ”äldre” inspektör med kompetens i metoden. En sådan 
uppläggning av KOPS-arbetet inom AV skulle även stöda de kontinuerliga möten eller arenor – som 
vi tror behövs – där inspektörerna kan, i möte med verkligheten och reflektion med sig själv och 
med kollegorna, lyfta fram, synliggöra och vidareutveckla sin kompetens. Vi vill därför avsluta 
kompetensdiskussionen med att citera en inspektör:  
 

….professionaliteten, den vilar ju hos var och en inspektör, och för att hitta kvalité i det då, måste man 
ju liksom utveckla, diskutera, fundera över sin praktik, alltså diskutera de här frågorna; hur gör vi 
faktiskt när vi inspekterar, vad inspekterar vi, och hur tänker vi? Vilka liksom tankar ligger till grund 
för vårt sätt att inspektera? Sen kan ju det ta sig olika uttryck och det kan bli KOPS eller det kan bli 
KASP eller PSI eller vad som helst. Det är ju ett material, ett sätt…någonting som man plockar upp i 
bakfickan liksom. (inspektör i fokusintervju, i  november 2003) 

 

                                                 
48 se avsnitt 3.2 
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6. Slutsummering och jämförelse med uppdragets frågor 
 
Avslutningsvis vill vi återkomma till uppdragsgivarens frågor som formulerats i 
utvärderingsuppdraget (2004-03 02) som vi avser att besvara kort och relatera till diskussionen ovan. 
Frågorna är följande:  
 

1. Anser arbetsgivare/arbetstagare att bristbeskrivningar och åtgärdskrav är tydliga och väl 
avvägda?         

2. Vilka aspekter på metodens användbarhet finns ur ett arbetsgivar-/arbetstagarperspektiv? 
3. Inom vilken typ av verksamhet verkar metoden fungera bäst? 
4. Vilka andra omständigheter utöver inspektionen förklarar utfallet? 
5. Förutsätter metoderna ett större inslag av konsultativt arbetssätt jämfört med s.k. traditionell 

inspektion? 
6. Bedöms resursinsatsen och inspektörernas kompetens som tillräcklig? 

 
En del av frågorna kan vi bara kommentera kort, eftersom vi annars skulle ha behövt mer 
uppföljning och fler intervjuer även med de anställda och arbetsgivarna (t ex fråga 1, 2 och 4).   
 

1. Anser arbetsgivare/arbetstagare att bristbeskrivningar och åtgärdskrav är tydliga och väl avvägda?         
 
Den arbetsmiljöbeskrivning som inspektören i KOPS konstruerar och presenterar för arbetsgivarna 
och arbetstagarna bygger i grunden på företagets egen ”bristuppfattning”. De muntliga 
bristbeskrivningarna (med åtgärdskrav i ett fall) var därför förankrade i företagen. Vi uppfattade i 
våra observationer i varje fall en hög grad av samförstånd om hur arbetsmiljön är mellan 
inspektörerna och de lokala aktörerna. De efterföljande inspektionsmeddelandena var också tydligt 
formulerade och i något fall ingick det i dem även enklare rådgivning eller information i anslutning 
till arbetsplatsens problematik.  
 
Här kan vi knyta an till den andra frågan: 

 
2. Vilka aspekter på metodens användbarhet finns ur ett arbetsgivar-/arbetstagarperspektiv? 

 
Via KOPStillsynen får både arbetsgivaren och de anställda bättre reda på hur problemen på 
arbetsplatsen ser ut. Tillsynens uppläggning ger dem även ett exempel på hur de själva kan ta upp 
ASP-frågor mer systematiskt (se ovan om KOPS och SAM). Båda bör underlätta för de lokala parterna 
att ta itu med sådana problem och en sådan insikt bör - enligt tidigare forskning – öka motivation att 
lösa problemen. I synnerhet när det gäller småföretagens psykosociala problematik är det värdefullt 
att både arbetsgivaren och de anställda får en så tydlig bild som möjligt, dvs så att eventuella brister 
också framstår som åtgärdbara med företagets begränsade resurser. Detta stöds av inspektörernas 
bedömningar om att ”småföretagarna ofta vet vad som är problemet, det gäller bara att få dem att 
komma till skott!”  
 
Det vi särskilt vill poängtera är att genom att KOPS-metoden väl förankrar problematiken i 
företagens egen kontext i samstämmighet med arbetsgivaren/arbetstagaren borde gynna 
effektiviteten i både inre och yttre perspektiv (angående rättsäkerheten och tillförlitligheten, se vår 
diskussion i avsnitten 1.2 och 1.3 i början). 
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3. Inom vilken typ av verksamhet verkar metoden fungera bäst? 
 
KOPS är avsedd och utvecklats endast för småföretagen och är inte avsedd som sådan att användas 
i små arbetsplatser som ingår i större organisationer. Diskussioner, om huruvida den kan användas 
också i sådana pågår, men kräver ytterligare utveckling och prövning. Vi har observerat att KOPS 
kan fungera väl inom de olika slags småföretag vi besökt. Metoden är också generell. Det är även de 
av småföretagens förutsättningar för att driva arbetsmiljöarbetet, vilket legat till grund för 
utvecklingen av KOPS. Med en viss reservation bedömer vi därför att KOPS kan användas i princip 
alla småföretag. Dock med reservation för att småföretagen också uppvisar mycket stora variationer 
inom sig. Men en förmåga att bedöma när enstaka småföretag lämpar sig för KOPS-inspektion bör 
ingå i den småföretagskompetens som krävs för att kunna tillämpa metoden. 
 

4.  Vilka andra omständigheter utöver inspektionen förklarar utfallet? 
 
När det gäller just de fyra KOPS-inspektioner vi observerade krävde utvärderingens praktiska 
genomförande (som vi beskrivit ovan) undantag från den sedvanliga urvalsprocessen. Därför 
besökte vi företag som snarare hade väl än en illa fungerande arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö fanns 
alltså redan ”där” innan KOPS-tillsyn. M a o kom tillsynen främst att bekräfta – och 
förhoppningsvis även något förstärka – den goda hantering av stress och andra ASP-frågor som 
redan fanns. Hur KOPS kan ge effekt på de avsedda "dåliga" företagen kan vi därför inte närmare 
bedöma. Enligt diskussionen ovan (5.3) om KOPS pedagogiska funktion talar dock mycket för att 
själva metoden att systematiskt men vardagligt lyfta fram hur ASP-miljön ser ut bör kunna 
långsiktigt stöda småföretagens arbete för en god ASP-miljö (även om beskrivningen alltså bör bli 
tydligare om hur detta ska göras).  
 

5. Förutsätter metoderna ett större inslag av konsultativt arbetssätt jämfört med s.k. traditionell inspektion? 
 
KOPS kräver mer av konsultativt arbetssätt jämfört med inspektion av risker i den fysiska 
arbetsmiljön. ARNE-programmets mål (avsnitt1.2 och 1.3) är vida och lämnar en del frågor obesvarade 
som t ex att det i själva tillsynsbegreppet ligger en självklar målsättning om kontroll. Samtidigt 
innebär AVs numera gällande s.k. självreglerande strategi för tillsynsarbete – som SAM är ett utslag 
av – att AV skall stimulera och påverka arbetsgivaren att själv driva sitt arbetsmiljöarbete.  
Hänvisning till självreglerande strategin kräver ju säkerligen annorlunda närmande till arbetsgivarna i 
själva tillsynssituationen. Den mest centrala frågan här är det som ARNE-programmet arbetar med 
att utveckla metoder för att kombinera kontroll med rådgivning. Vår bedömning är att ett 
konsultativt arbetssätt är nödvändigt för den här typen av tillsyn. Däremot krävs vidare diskussioner 
och utveckling av flera inslag i KOPS-metoden så som vi har diskuterat ovan. Konkret avser KOPS 
uttalat att stöda småföretagens arbete med ASP-frågorna. Även om KOPS kontrollsyfte måste och 
kan klargöras i beskrivningen, bör denna likaså mer diskutera vad konsultativt/rådgivning innebär i 
sådana inspektioner (vilket vi diskuterat ovan). 
 

6. Bedöms resursinsatsen och inspektörernas kompetens som tillräcklig? 
 
Inspektörernas kompetens i KOPS-tillsyn måste gå hand i hand med metodutvecklingen och skall 
bedömas i sin kontext. Eftersom vi sett den erfarna inspektören genomföra KOPS-inspektioner kan 
vi inte bedöma huruvida kompetensen hos de övriga inspektörerna var tillräcklig. (Se vår diskussion 
under avsnitt 5.7 ovan). Resursinsatsen verkade däremot tillräcklig i de fyra fall vi observerade. Även om 
dessa (som nämnts) snarare var ett urval av bättre än sämre småföretag tydde intervjuerna med de 
medföljande inspektörerna på att resurserna i KOPS-inspektionen är tillräcklig för en tillsyn av ASP-
miljön även i svårare fall. Däremot lämnar KOPS det öppet om hur tillsynen av övriga frågor ska gå 
till, och därmed om vilka resurser som krävs för detta. 
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Bilaga: Kort beskrivning av de besökta företagen och 
inspektionsprocessen  
 
Nedan ger vi kort sammanfattning av de fyra KOPS-inspektioner vi observerade samt de fyra 
medföljande inspektörernas synpunkter på dessa.  

Byggvaruaffär i Sydsverige 

Allmän beskrivning 

Byggvaruaffären är ganska typisk inom branschen, med 14 anställda (+3 i en filial i närliggande ort). 
Företaget är uppdelad på administration, försäljning av olika varor, brädgård med liten egen sågning, 
samt utkörning av material till kunden. Affären-brädgården ligger i kanten av en mindre stad. 
Affären ligger direkt bredvid den täckta brädgården, med en öppen gård utanför. Ovanför affären 
ligger ett kontors- och ett mötesrum med utsikt mot (inne) brädgården. 
 
Inspektionen genomfördes av två inspektörer. Båda inspektörerna är mycket erfarna.  
Inspektionsprocessen startade med att den medföljande inspektören gjorde ett urval av företag med 
5-20 anställda inom några branscher på distriktet. Hon skickade ett introduktionsbrev med ett 
frågeformulär och av de erhållna svaren valde hon bort de företag som hade utförligaste svaren. 
Urvalsprincipen byggde på hennes tolkning av att de företag som svarat bra även har medvetenhet 
och arbetade bra med psykosociala arbetsmiljöfrågor. Företag som angett problem eller väldigt korta 
svar skulle bli föremål för besök. Byggaffären valdes nu därför att det frivilligt ställde upp. Inför 
besöket kontaktade inspektören arbetsgivaren och bekräftade besöksdatumet samt hade 
överläggningar om vilka av företagets anställda kunde delta i gruppsamtalet.  
 
Inspektionen startade med en kort introduktion med VD/delägare som sedan lämnade 
personalgruppen med inspektörerna. Samtalsgruppen bestod av tre anställda p g a att det var 
högsäsong och resten av personalen var upptagna med arbete i butiken. Tillsynen inleddes med en 
kort introduktion av KOPS-upplägget samt AV och dess verksamhet. Samtalsledaren bad var och en 
av de tre deltagarna presentera sig och vad de jobbar med. Stämningen var bra från början.  
 
Samtalsledaren var hela tiden uppmärksam, lyssnade in och frågade om stress i allmänhet. Sedan gick 
han över till frågeformulärets första fråga och undrade om det var något som störde i verksamheten? 
En av deltagarna verkade inte förstå frågan, försökte förtydliga varpå inspektören gav ett konkret 
exempel. Utifrån det som sades i gruppen kunde inspektören nu knyta an en mer konkret fråga om 
hur arbetsdelning med den ringande telefonen (som verkade mest problemskapande) sköts? 
Gruppen beskrev hur de löste problemet och kom in på andra frågor som gav inspektören anledning 
att ställa korta följdfrågor som i sin tur gav mer ingående information om företagets ASP-situation 
även inom högsäsong och jäktiga perioder. För övrigt kom inspektören in på frågor om ledarskap 
och arbetsdelning, sjukskrivningar samt vilken återkoppling de anställda fick för sitt arbete från 
chefen.  
Mötesformer för erfarenhets-och informationsutbyte diskuterades mot slutet av mötet.  
I sammanfattningen för gruppen nämnde inspektören vilka frågor han tänkte ta vidare inför mötet 
med chefen. Gruppen gav sitt stöd och mötet avslutades.  
 
Det andra mötet, ca en timme senare, skedde med företagets VD. Den ansvarige inspektören gick 
genast över till frågorna. Någon mer presentation (om forskarens närvaro) gavs inte. Samtalet 
började med det positiva som personalgruppen nämnt; om chefen och hans ledarskap. Sedan bad 
inspektören chefen att bedöma huruvida gruppen som deltagit i samtalet var representativ för resten 
av anställda. Nu ställde även den medföljande inspektören ett par frågor. Generellt handlade 
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frågorna om arbetsdelning och stress. Men även hur chefen fångade upp signaler om stress? 
Samtalet avslutades med sammanfattning och vad inspektionen kommit fram till. Inspektörerna 
tillskrev företaget KOPS-nivå 3.   

Den medföljande inspektörens synpunkter  

Den medföljande inspektören tyckte att denna tillsyn var en typisk KOPS-inspektion, hon har 
genomfört en 20-30 tal inspektioner med denna metod. Hon ansåg att för det mesta fungerar 
metoden bra överallt och i byggvaruaffären särskilt bra. Ett problem är tiden, på en timme kan 
gruppen komma igång och det blir svårt att bryta. Detta kan gälla även för chefen som blir 
engagerad. Hon tyckte även att beskrivningen fungerade bra. Enligt henne bör KOPS-tillsynen 
genomföras av två inspektörer då det är praktiskt svårt att styra gruppen och samtidigt anteckna. Det 
kan också vara svårt att man inte vet hur gruppen är och vart den tar vägen, och då är det bra om 
inspektörerna kan hjälpas åt.  KOPS ställer också krav på särskild kompetens; det är viktigt att ha 
både erfarenhet och kunskap om att leda gruppsamtal. Det är viktigt att kunna styra samtidigt som 
man inte får styra för mycket, lyssna och balansera mellan att inte ha för ytlig nivå eller gå i djupet. 
Inspektören hade inte heller några problem att dra gränser mellan kontroll och ”konsulteri”, 
eftersom det är viktigt att arbeta förebyggande. Hennes företag ”…får mycket gärna ringa och fråga 
om det är något oklart, det är bättre än efteråt höra om skador”. Ett sätt att ge råd är i 
inspektionsmeddelandena som man kan välja att skriva lite mer utförliga. Inspektörens egen 
bedömning av sitt arbetssätt var att hon hellre stödjer än ställer krav, även om hon inte heller drar 
sig från att ställa krav då de behövs.  
  

Åkeriet i Norra Sverige  

Allmän beskrivning 

Ett företag med 12 fast anställda inom åkeribranschen. Flera av chaufförerna kör på fasta linjer med 
bussar (större lastbil utan släp). Samtliga anställda är chaufförer, varav två kvinnliga. Företaget valdes 
ut bland 7 företag inom denna gren som fick ett brev med frågeformuläret. Alla företag som hade 
fått brevet svarade men åkeriet passade bäst att besöka tidsmässigt. Svaren i formuläret gav en 
mycket positiv bild av företaget.  
 
Företaget arbetar med transport av gods och tar uppdrag från  DHL (före detta ASG).   
Efter inledande presentation av AI samt syfte och upplägg av besöket  (att det handlar om stress och 
sjukskrivningar) presenterade sig de närvarande fem anställda chaufförerna, varav en också fungerar 
som arbetsledare.   Att den sistnämnde var med i gruppen var inte planerat. Inspektörerna hade inte 
fått reda på att det fanns en arbetsledare vid sidan av arbetsgivaren. Detta hade dock troligen inte 
någon störande inverkan på kommunikationen vid mötet. Samtalsklimatet verkar vara öppet och 
tillåtande vid företaget. 
 
Efter presentationen, gled samtalet över till hur det är att arbeta på företaget. Alla hade bara positivt 
att berätta. Samtalsledaren försökte leda in gruppen på diskussion om stressframkallande situationer 
i vardagen, t ex då det är mycket att göra, någon är sjuk och bilarna går sönder. Gruppmedlemmarna 
svarade att de klarat sig bra även under press. Alla ställer upp för varandra. Stämningen var bra. 
Samtalet rörde sig kring konkreta situationer. (Arbetsledaren svarade mestadels i frågor som både 
samtalsledaren och den medföljande inspektören ställde i tur och ordning). Inspektörerna försökte 
på olika sätt pejla stämningen i olika arbetssituationer, hur de anställda kan utöva inflytande samt hur 
de får information. Även chefens arbetssätt och ledarskap, hans bemötande av de anställda e t c 
ventilerades. Här framkom att denne fungerade mycket som en ”kompis” (samtidigt ansåg flera att 
han ofta glömde att åtgärda saker som tagits upp) men att det mesta av hans tid gick till att driva ett 
annat företag. Åkeriets dagliga ledning utövades i praktiken av den arbetsledare som var med vid 
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mötet. Slutligen sammanfattade samtalsledaren hela samtalet och gjorde en snabbedömning av det 
som skulle tas upp med chefen. Enligt inspektörens bedömning verkade arbetsplatsen trevlig och 
utan större problem. Ett problem som kom upp och som han avsåg att särskilt diskutera med 
arbetsgivaren, var arbetsledarens arbetssituation. Dennes arbetsbelastning med i det närmaste totalt 
ledaransvar för den löpande verksamheten samtidigt som han själv fungerar som chaufför gör att 
han befinner sig i riskzonen ur stressynpunkt, ansåg inspektörerna.  
 
Inspektionen avslutades med ett samtal med åkeriets VD. Både samtalsledaren och den medföljande 
inspektören deltog i samtalet som inleddes med en kort sammanfattning av det som sagts i gruppen. 
Samtalsledaren ställde frågor om förekomst av personalmöten, personalstruktur, samt körscheman 
och allmän stress inom branschen.  VD:n berättade här att man numera har fasta personalmöten i 
företaget, samt att en av de kvinnliga chaufförerna kommer att bli skyddsombud. Han menade 
vidare, i samtal om branschen, att han varit med så länge att han kunde sätta stopp för alltför 
orimliga körscheman från uppdragsgivarna, att det händer då och då att man säger nej till illa 
planerade uppdrag.   
 
Mötet avslutades med att samtalsledaren sammanfattade vad som kommit upp samt vilken 
bedömning inspektörerna gör. Det framkom då att inga krav skulle riktas mot företaget. Det 
samlade intrycket var att ett förhållandevis bra arbetsklimat råder på företaget, men påpekades också 
att arbetsgivaren särskilt måste uppmärksamma arbetsledarens situation. Denne framhöll att han 
verkligen skulle göra detta och att han nog hade varit lite blind för dennes villkor. 
 

Den medföljande inspektörens synpunkter 

Den medföljande inspektören var ganska aktiv under hela inspektionen. Denna inspektör har dock 
deltagit i KOPS-utvecklingsarbetet sedan hösten 2002. Hon såg många fördelar med KOPS-
metoden. Bl a att den är lätt att tillämpa, kanske dock inte i alla typer av företag, som exempelvis 
restaurangerna.  
 
Inspektören beskrev några problem med KOPS. Bla är det ett problem att man hittar så många 
andra problem än ASP. Ett annat problem är att det inte alltid är lätt att dra gränsen mellan ASP-
frågor och andra frågor. Hennes strategi är då att försöka undvika att hamna i diskussion om sådana 
frågor. Man kan även besluta att göra ett nytt besök med fysinspektion på arbetsplatsen vid behov 
och då genomföra en rundvandring.  
 
En reflektion som hon själv haft efter ett antal KOPS-inspektioner är att det är för det mesta 
positivt att de anställda sitter i lag och pratar med varandra. Detta har stor betydelse i sig. På så sätt 
får personalen en annan insyn på varandras arbete och situation, något  de aldrig annars hinner med. 
När det gäller SAM-frågor anser hon att dessa har sin givna plats i samtalet när det gäller att få fram 
att de måste ha en organisation för att träffas och diskutera olika frågor (organiserade 
kommunikationsmöjligheter) kring arbetsmiljö etc på arbetsplatsen. Däremot anser hon att 
inspektörerna inte behöver gå in och diskutera SAM, hänvisa till föreskrifter etc. Hon brukar inte 
heller ha med sig någon skriftlig information.  

Färghandeln i Västsverige 

Allmän beskrivning 

Företaget har 14 anställda varav 4 är deltidsanställda. Inspektionen genomfördes i 
personalutrymmen intill affären. I bakgrunden hördes en ”ringsignal” som lät när kunder kom in i 
butiken. Runt bordet har fyra anställda samlats. Två kvinnor och två män. Den äldre av männen var 
skyddsombud. En av kvinnorna skulle dock ursprungligen inte vara med i gruppen men hon 
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”stannade kvar av nyfikenhet” eftersom hon hade tid. Efter presentationen av AV samt 
inspektörerna presenterade personalen sig i tur och ordning.  Samtalsledarens första fråga var hur 
det var att arbeta på denna arbetsplats. Stämningen verkade lite spänd, men en i gruppen svarade att 
stämningen var bra och de andra i gruppen stämde in. Samtalsledaren förklarade sedan att han skulle 
ta upp frågor som diskuterades i gruppen, till chefen efteråt men bara om gruppen gick med på det.  
 
Inspektören styrde samtalet sedan till frågeformulärets första fråga: ”finns det något som stör 
verksamheten” varvid skyddsombudet svarade: ”telefonen är ett problem här!”. De övriga i gruppen 
hakade på och beskrev att man kunde bli irriterad på att telefonen ringde samtidigt som man pratade 
med en kund. Var och en hade bärbara telefoner på sig när de rörde sig i butiken. Stämningen i 
gruppen var fortfarande lite spänd. Samtalsledaren tog upp ”telefonfrågan” igen och ställde 
följdfrågor…nu var det fler som vågade sig in i diskussionen. Skyddsombudet beskrev hur de löser 
telefonfrågan med hjälp av bra kamratskap och att även chefen har försökt att lösa problemet på 
olika sätt men inte lyckats helt. Några fler problem upplever inte gruppen att de har. Konflikter 
förekommer då och då men de löses snabbt.  
 
Så småningom lämnades telefonfrågan och gruppen fick en fråga om hur chefen fungerar, om de får 
feedback etc. Gruppen beskrev öppet vad de ansåg om chefen och hans sätt att bemöta de anställda. 
De nämnde också att relationerna på arbetsplatsen var öppna, och att det fanns tolerans för olikhet 
och om någon var irriterad. Chefen beskrevs som ambitiös och arbetsam och som inte har så lätt att 
berömma sina anställda. Arbetet i färghandeln är säsongbetonad och lämnar stort utrymme för de 
anställda att under vinterhalvåret ha det lugnare, medan sommarhalvåret kräver mycket engagemang 
och ibland långa arbetsdagar med mycket övertid. Inspektörens frågor präglade mest av stress och 
de anställdas möjligheter till inflytande, men en och annan fråga om de anställdas privata 
funderingar, situation etc hanns med. Inspektören avslutade gruppsamtalet med en sammanfattning 
och fick gruppens medgivande för frågor som han skulle ta upp med chefen.  
 
Exakt efter en timme träffade inspektörerna företagets VD. Han verkade stressad och utarbetad. 
Efter en kortare presentation tog inspektören upp det som personalen hade sagt om att jobba på 
företaget och hans ledarskap. VD:n berättade då att han var medveten om problemet med telefonen 
och olika lösningar hade prövats för att förbättra för personalen dock utan att lyckas. Han hade bl a 
försökt få hjälp från arbetsförmedlingen genom att få till butiken en person (lätt handikappad) med 
lönebidrag, eftersom han inte har möjlighet att anställa en extra person. Han hade dock inte lyckats 
med det utan det hela hade ”stupats på byråkratin” som han själv uttryckte det. Under tiden fick 
personalen lösa problemet med varandra. I mötet med chefen framkom det också att chefen själv 
hade stor arbetsbelastning för tillfället men en lösning var på sikte. Inspektören uppmanade honom 
att försöka vara noga med återhämtning av sina egna krafter.  Inspektörerna presenterade sin 
bedömning och vad som kommer att hända efter inspektionen. De förklarade vad som kommer att 
tas upp i inspektionsmeddelandet och hur chefen förväntas att agera. Han ställde i sin tur några 
frågor till inspektörerna hur han skulle göra med det problemet som hade med olika myndigheter att 
göra.   

Den medföljande inspektörens synpunkter  

Den medföljande inspektören ansåg att inspektionen med KOPS hade fungerat bra och var ungefär 
som en ”normal” KOPS-inspektion. Urvalet av företag gjorde hon bland ett tiotal företag som hon 
hade skickat brev med ett frågeformulär till. Det visade sig då att det besökta företaget passade bäst 
tidsmässigt samt att företaget var positivt inställt till besöket. Inspektören hade försökt att bilda sig 
en uppfattning om dess verksamhet och om företaget generellt. Hon hade bl a följt upp 
platsannonser för att se om företaget sökte personal.  
 

 36  
    



 

Hon liksom samtalsledaren uppehöll sig länge kring det känsliga läget i samtal med VD:n. 
Situationen var mycket känslig när inspektörerna märkte att chefen under samtalet blev tårögd. De 
ansträngde sig för att vara så ödmjuka i sin framtoning som möjligt.  Båda beskrev också hur svårt 
det var att hålla balans mellan att vara inspektör och medmänniska.  Det är sådana situationer som 
kräver två inspektörer. Det blir lättare att turas om med frågor och kommentarer. Man måste 
försöka även komma med konstruktiva råd så att inte problemen låser sig. För övrigt hade den 
medföljande inspektören många funderingar kring just gruppsamtalet generellt.  
 

Finansföretaget i Mellansverige  

Allmän beskrivning 

Finansföretaget hade 25 anställda och är ett helägt aktiebolag inom en nordisk koncern. Företaget 
hade haft ett VD-byte i mars 2004. Lokalen var trevlig och låg inhyst i ett höghus (tillsammans med 
andra företag) en bit bort från stadens affärscentrum. Företaget sysslar huvudsakligen med 
kredithandläggningar. Gruppen av anställda bestod av 4 personer, flera kunde inte ställa upp pga 
arbetssituationen.  
 
Inspektionen började med presentation av AV och dess verksamhet och inspektionsförloppet. 
Därefter fick gruppen presentera sig. Deltagarna var i relativ ung ålder. De betraktade företaget som 
en start för sin karriär men de kunde inte tänka sig bli så långvariga eftersom företaget saknade 
karriärmöjligheter.  Den äldsta i gruppen hade strax innan besöket blivit skyddsombud.  
 
Den första frågan hur det är att arbeta i företaget var riktad till en av deltagarna. Hennes svar ledde 
till att de andra hakade på och kompletterade bilden. Så småningom gick frågorna in på den nye 
chefen och hans ledarskap. Stämningen på företaget beskrevs som ”familjärt” vilket ledde 
inspektören att ställa fler frågor om eventuella nackdelar.  Diskussionen fortsatte vidare kring olika 
mötesformer och hur personalen uppfattade dem. Slutligen ställde inspektören frågor kring 
arbetsbelastning och stress och vilken återkoppling de får från chefen. Det framkom inget 
anmärkningsvärt.  
 
För övrigt rörde sig samtalet runt olika frågor kring de anställdas vardag. Alldeles före mötets 
avslutande ställde inspektören en fråga om det fanns något annat som gruppen funderat på.  
Då framkom att personalen ofta har besvär i nacke och axlar och att det inte har varit någon som 
tittat på deras arbetsplatser. Skyddsombudet berättade att de försökt att lösa problemet privat genom 
att testa olika modeller av stolar genom en bekant utanför företaget. Inspektörerna ställde fler frågor 
om hur deras arbetsplatser såg ut och vilka problem upplevs. Men inget skyddsrond gjordes. I 
sammanfattningen med gruppen bekräftades att detta var det allvarligaste problemet på 
arbetsplatsen. Inspektören ville ta upp detta med VD:n . Personalen höll med och skyddsombudet 
ville ha råd hur hon skall kunna göra med detta. Inspektören lovade återkomma efter mötet men 
nämnde kort att de kunde kontakta Företagshälsovården.  
I det avslutande mötet närvarade företagets VD samt en produktionschef eftersom hon hade bättre 
kunskaper om företaget eftersom den nye VD:n hade varit anställd bara två månader. Inspektörerna 
ställde frågor om företaget och dess relationer till koncernen, om VD:s egen situation samt vilken 
stöd han får som VD.  Inspektören sammanfattade personalens upplevelser av företaget både före 
hans tid och nu samt om hur han uppfattades som chef. Till slut beskrev inspektören bristerna med 
arbetsplatsernas utformning och uppmanade honom att göra en kartläggning av hela personalens 
arbetsplatsergonomi. VD:n tog till sig detta och lovade att anlita någon som kunde hjälpa honom att 
åtgärda problemet. Inspektören avslutade med att beskriva innehållet i det inspektionsmeddelande 
som kommer att skickas och ett uppföljande besök.  
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Den medföljande inspektörens synpunkter 

Den medföljande inspektören beskrev inspektionen som ”normal” KOPS-inspektion.  Urvalet av 
detta företag föll pga  att AV inte haft många besök inom bank-och finanssektorn senare åren. 
Finansföretaget var dock en del av en nordisk koncern och inspektören ville testa om  metoden 
kunde  användas för tillsyn av sådana företag.  Inspektionen flöt på bra ansåg hon, förutom att i det 
avslutande mötet med arbetsgivarrepresentanter kände hon sig stressad pga att VD:n var ”stressad 
typ”.  
 
Hon ansåg också att KOPS för det mesta fungerar bra, men det som känns som en svårighet är att 
så ofta tar personalen upp flera typer av frågor inte bara ASP-frågor. Det är svårt att veta hur man 
förhåller sig till detta. Personalen upplever ofta arbetsplatsens fysiska problem som väsentliga för 
arbetsmiljön och KOPS-metoden är till för att kontrollera de psykosociala frågorna. Även SAM-
problematiken kan framkalla osäkerhet. Det positiva med KOPS-metoden är att man får veta så 
mycket mer när man träffar både anställda och chefer. Man får ett mycket bättre underlag inför 
eventuella kravställande även om det är många gånger kan vara svårt att bedöma gränsfall. 
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