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SAMMANFATTNING 
 
I dag finns krav på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska bedrivas som en naturlig 
del i verksamheten. Alla arbetsplatser ska arbeta systematiskt och målmedvetet med att 
kontrollera och förbättra arbetsmiljön. För att detta ska fungera krävs det en tydlig delegering 
av arbetsmiljöuppgifter samt att de som delegeras uppgifterna har de rätta kunskaperna. 
Kompetensen att sedan kunna använda de teoretiska kunskaperna i praktiken är avgörande. 
Att ha rätt kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller arbete. Kompetensen innefattas av våra kunskaper, vår vilja, våra 
färdigheter samt vår förmåga. 
 
Mitt syfte var att få en övergripande bild över delegeringen av arbetsmiljöuppgifter, med 
fokus på delegeringens utformning samt de ansvarigas kunskaper och kompetens om 
arbetsmiljöarbete. Examensarbetet har bland annat bearbetats utifrån ett lärandeperspektiv och 
förslag till eventuella lösningar har presenterats. 
 
För att nå utsatt syfte har en enkät lämnats till chefer och arbetsledare med avsikt att mäta 
deras kunskaper. Enkäten är framförallt utformad utifrån innehållet i AFS 2001:1, 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, och består av sanna och falska påståenden om 
arbetsmiljöarbete. Vidare har intervjuer genomförts med skyddsombud för att få en 
övergripande bild över hur de anser att cheferna och arbetsledarna använder sina kunskaper 
och jobbar med arbetsmiljö. Dessutom har studier av relevant litteratur och 
arbetsmiljödokument utförts för att få en god teoretisk referensram samt en överblick över 
företagets arbetsmiljöarbete. 
 
Den teoretiska referensramen behandlar arbetsmiljöbegreppet, den svenska 
arbetsmiljölagstiftningen, sytematiskt arbetsmiljöarbete samt teori om lärande i arbetet. Teori 
om lärande berör olika typer av lärande, individens handlingsutrymme samt förutsättningarna 
för kunskapsutveckling. 
 
Undersökningen visar att det finns brister kring delegering av arbetsmiljöuppgifter på 
arbetsplatsen, bland annat är flertalet delegeringar inte skriftliga. Det visar sig dock att relativt 
goda kunskaper om regler för arbetsmiljö finns, då det bara är ett fåtal påståenden i den 
genomförda enkäten som visar brister på teoretiska kunskaper. Genom de intervjuer som 
genomförts med skyddsombud framkom dock att arbetsmiljöarbetet har vissa brister i 
praktiken och att alla chefer och arbetsledare inte har kompetensen att omsätta sina teoretiska 
kunskaper i praktiken. Bl.a. fungerar arbetsmiljöronder och medarbetarsamtal inte helt 
tillfredsställande och flera av skyddsombuden påpekar även att arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljön har brister.  Vidare har resultatet även visat på att otillräckliga resurser, bl.a. tid 
och pengar, anses som ett stort hinder för att arbeta effektivt med arbetsmiljöuppgifter. 
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ABSTRACT 
 
Systematic occupational health and safety work (SAM) is a compulsory and general demand. 
All workplaces must work systematic and purposeful with planning, controlling and 
improving the work environment, as a natural part of the daily work. In order to full fill the 
demand it is important that different work environment management tasks have been 
distributed to chiefs and work managers in the organization.  
 
The main purpose with this thesis work is to get a general view of the distribution of work 
environment tasks. The purpose is also to study what theoretical knowledge and practical 
competence the responsible chiefs and work managers have regarding working environment. 
 
To reach the thesis purpose an inquiry has been made to get a general view of the distribution 
of work environment tasks. The inquiry was sent to chiefs and work managers in the 
organization. An inquiry has also been made to measure the knowledge that the chiefs and 
work managers have. The inquiry is based on the Swedish Systematic work environment 
management regulation, (AFS 2001:1). Interviews have been accomplished with safety 
delegates to get their views of how the chiefs and work managers use their knowledge and 
how they work with the working environment.  
 
The result shows a deficient distribution of work environment tasks.  For example are parts of 
the delegation not written. The result also shows that the chiefs and work managers have good 
theoretical knowledge about working environment. Through the interviews with the safety 
delegates the result shows that the work with work environment have some defectives and 
that all chiefs and work managers do not have the competence to use their theoretical 
knowledge in the daily work The result also shows that insufficient resources, as time and 
money, are considered to be large obstacles for efficient work with working environment 
tasks. 
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1. INLEDNING 
 
Denna uppsats är ett examensarbete på 15 poäng på breddmagisterutbildningen 
Arbetsmiljöledning vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet ska behandla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på ett valt företag eller offentlig verksamhet. 
 
1.1. Bakgrund 
I det undersökta företaget, som är ett pappersbruk i norra Sverige, går det systematiska 
arbetsmiljöarbetet framåt. Vissa brister finns dock och efter påtryckningar från 
Arbetsmiljöverket är ett av kraven att ge de rätta kunskaperna och kompetensen till 
arbetsledarna och cheferna för att de ska kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter på ett bra sätt. 
Som en del i den riktningen är det av stor vikt att veta vilka kunskaper kring arbetsmiljöarbete 
som finns samt även hur dessa kunskaper används i praktiken. Detta examensarbete kommer 
att identifiera eventuella brister samt ge förslag på lämpliga lösningar. Examensarbetet 
kommer delvis att bearbetas utifrån ett lärande perspektiv för att bland annat försöka inringa 
vilka faktorer som påverkar människans förutsättningar för ett bra lärande. 
 
Under början av 1990 kom kritik mot att arbetsmiljöarbetet ofta hamnade i en 
sidoorganisation på arbetsplatserna. Det innebar att arbetsmiljöfrågorna behandlades i ett 
stabsorgan, exempelvis i skyddskommittéerna. Detta ledde till ett förslag om att tydligare 
överföra arbetsmiljöfrågorna till arbetsgivarens linjeorganisation, dvs. till dem som i egenskap 
av arbetsledare, avdelningschefer etc. är involverade i den direkta verksamheten. Det är dessa 
som har störst möjlighet att göra något åt arbetsmiljöproblemen, framförallt i ett förebyggande 
perspektiv. Internkontroll av arbetsmiljön infördes 1993 och 2001 presenterades en 
vidareutveckling i form av SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete (Johansson m.fl. 2004). 
 
SAM innebär att det på alla arbetsplatser ska bedrivas ett systematiskt och målmedvetet arbete 
med att kontrollera och förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska planläggas och 
organiseras med utgångspunkt från arbetsplatsens behov. Det förebyggande arbetet ska 
prioriteras och risker ska förutses och undanröjas innan de leder till skador. Alla de faktorer 
som påverkar arbetsmiljön ska beaktas, de psykiska och sociala som har med arbetets 
uppläggning och organisation att göra samt även de rent fysiska så som olycksfallsrisker m.m. 
(Prevent, 2004).  
 
Enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i 
verksamheten på ett sådant sätt att tillräckligt många chefer, arbetsledare eller andra 
arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås samt att dessa personer har de befogenheter och resurser som behövs. De 
ska också ha tillräcklig kompetens samt tillräckliga kunskaper om regler för arbetsmiljö, vilka 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall 
samt hur dessa risker kan förebyggas. Kompetens kan sägas vara den samlade förmågan att 
lösa uppgifter och förverkliga idéer. I begreppet ingår inte endast teoretisk kunskap utan 
också förmågan att omsätta denna kunskap i handling i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext (Lundmark, 1998). 
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Figur 1: Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
 
 
Att det finns en vilja och en förmåga att använda de kunskaper man har i praktiken är en 
avgörande fråga för ett bra arbetsmiljöarbete. Det är även av vikt att känna till och kunna 
hantera arbetsmiljöfrågor likaväl som frågor om produktion och verksamhet. För att få de 
kunskaper som behövs kan olika former av utbildning användas (Iseskog, 2004). För att 
inhämta nya kunskaper och sedan få kompetensen att kunna använda dem krävs det att fokus 
läggs på både organisationen och människans individuella förutsättningar för lärande 
(Ellström, 1996). Målet med arbetsmiljöarbetet är att chefen gör rätt saker för sin egen och 
arbetsgruppens skull och inte enbart för att lagen säger så. Det måste alltså i organisationen 
skapas sådana förhållanden att en önskvärd typ av lärande sker (Axelsson, 2002). 
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att få en övergripande bild över delegeringen av arbetsmiljöuppgifter, med fokus 
på delegeringens utformning samt de ansvarigas kunskaper och kompetens om 
arbetsmiljöarbete. 
 
 
      
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 2: Uppsatsens syfte 
 
 
De frågeställningar som kommer att besvaras är:  

• Hur ser delegeringsordningen ut på arbetsplatsen? 
• Vilka brister finns det i kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete hos cheferna och 

arbetsledarna?  
• Hur använder cheferna sina kunskaper i arbetsmiljöarbetet? 
• Vilka hinder för ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet ser cheferna själva? 
• Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för ett bra lärande i organisationen? 

Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter 

Kunskaper Kompetens 

Resurser Befogenheter 

Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter 

Kunskaper Kompetens 
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1.2.1. Avgränsningar 
Det undersökta företaget är ett pappersbruk. Studien begränsas till att behandla frågor kring 
delegering och kunskaper samt hur kunskaperna används i praktiken. Undersökningen är 
avgränsad till chefers och arbetsledares kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete eftersom 
det är dessa som, i egenskap av arbetsgivarnas ställföreträdare, har ansvar för 
arbetsmiljöfrågor. För att få en övergripande bild över hur kunskaperna används i praktiken 
har fokus lagts på intervjuer med skyddsombud. 
 
Avgränsningar har även gjorts avseende vilka kunskaper som används i praktiken. Här har 
inte alla delar i ett systematiskt arbetsmiljöarbete berörts utan en fokusering har gjorts kring 
vissa viktiga element. 
 
1.3. Metod och genomförande 
Som metod i detta examensarbete har litteraturstudier, enkäter och intervjuer använts för att få 
en så tydlig och omfattande bild som möjligt. Nedan presenteras varje metod under en enskild 
rubrik för att ge en tydlig bild över metoden och genomförandet. 
 
Pappersbruket kommer i uppsatsen att behandlas anonymt. Detta för att inte avslöja eventuella 
brister för allmänheten. Vidare underlättas hanterandet av material och uppgifter om inte 
företagets namn offentliggörs. Denna anonymitet har lett till att många utnyttjade källor inte 
kan presenteras och därför inte är sökbara referenser för utomstående. 
 
1.3.1. Litteraturstudier 
Ett första steg i undersökningen var att studera litteratur om arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och 
lärande i arbetslivet. Med litteratur avses tryckt material så som böcker, artiklar, uppsatser, 
rapporter m.m. 
 
Litteraturen söktes genom bibliotekens databaser för böcker och tidskrifter. Framförallt 
användes Luleå Universitets sökkatalog Lucia. Sökningar på litteraturens författare gjordes 
för att även kunna finna annan relevant och intressant litteratur som denne skrivit. Detta 
visade sig vara en bra metod. 
 
Vidare letades även annan litteratur som kunde vara relevant för uppgiften. En stor mängd av 
böcker fanns som berör arbetsmiljö, dock var några för gamla för att kunna användas. För att 
gallra ut böcker som inte var relevanta för syftet i undersökningen lästes litteraturens 
innehållsförteckning, dess sammanfattning samt vilket årtal de hade för att bilda en 
uppfattning om dess innehåll. Intressant litteratur bearbetades mer noggrant för att få en god 
uppfattning över innehållet. 
 
Vid sökande av dessa böcker användes olika relevanta sökord, bl.a. arbetsmiljö, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, delegering, utbildning, kunskap m.m. Vidare upptäcktes att ett bra 
hjälpmedel för att finna bra litteratur var att titta i annan litteraturs referensförteckning. 
 
Vidare användes Internet, en bra källa för att söka och få tag på relevant material kring 
arbetsmiljö. Stor vikt lades vid att det material som användes kom från säkra källor. För att 
finna bra sidor på Internet användes olika sökverktyg bl.a. Altavista och Yahoo. Framförallt 
användes Arbetsmiljöverkets hemsida, där mycket värdefull information fanns att tillgå samt 
bra anvisningar till andra länkar som berör arbetsmiljö. 
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Vid genomgång av vald litteratur bearbetades den genom att anteckna stödord, meningar och 
sidnummer i ett block när något av vikt funnits för undersökningen. Vald teori skrevs sedan 
ner i sammanfattande form. Under examensarbetets gång har vald teori bearbetats om för att 
få en lämplig teoretisk ram till det genomförda arbetet. Teori har omarbetats genom att plocka 
bort delar som ersatts med andra fakta för att den teoretiska referensramen ska bli så 
användbar som möjligt.  
 
1.3.2. Arbetsmiljödokument 
På företagets intranät fanns en stor del material att tillgå. För att få en inblick i företagets 
arbetsmiljöarbete lästes alla dokument igenom. Därefter sammanfattades väsentliga delar av 
materialet för att sedan presenteras i uppsatsen. 
 
Materialet sammanfattades för att ge en övergripande bild över hur företaget valt att arbeta 
med arbetsmiljö. Sammanfattningen gjordes efter att materialet från dokumenten utsorterats 
efter relevans för uppsatsen. Bearbetningen skedde efter uppsatsens syfte för att få en tydlig 
bild över valda delar. 
 
1.3.3. Enkäter  
Att enkäter valdes som metod grundade sig i att det var ett bra sätt att nå ut till flera personer. 
Samtidigt var det ett bra verktyg att använda för att kvantitativt mäta kunskaper hos ett stort 
antal respondenter. 
 
Mailenkät 
För att få en uppfattning över hur delegeringar av arbetsmiljöuppgifter såg ut i företaget 
skickades ett mail till chefer och arbetsledare på arbetsplatsen. Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter kallas i dagligt tal ofta för uppgiftsfördelning. I uppsatsen kommer dock 
begreppet delegering att användas eftersom det är det begrepp som nyttjas på det undersökta 
företaget. Mailet innehöll ett antal ja- och nejfrågor som berörde delegering av 
arbetsmiljöuppgifter (bilaga 1). Mailet inleddes med en presentation av mig samt syftet med 
frågorna.  
 
Av 30 skickade mailenkäter returnerades 21 stycken med svar. De returnerade enkäterna 
bearbetades genom att sammanfatta de inkomna svaren fråga för fråga för att få en tydlig bild 
över dess resultat. Därefter sammanställdes en bild över delegeringen i företaget och en bild 
över delegationsordningen gjordes (Bilaga 2).  
 
Skriftliga delegeringar på arbetsplatsen har även studerats för att få en uppfattning över hur 
dessa är utformade och vad de innehåller. Samtliga skriftliga delegeringar har lästs igenom 
och granskats utifrån gällande krav. 
 
Kunskapsenkät  
För att få en uppfattning över hur arbetsmiljökunskaperna hos chefer och arbetsledare såg ut 
valdes enkäter som metod. Enkäten var uppdelad i två delar. Del 1 innehöll två frågor som 
hade flera svarsalternativ och behandlade chefernas egen upplevelse av effektiviteten i deras 
arbetsmiljöarbete samt vilka hinder som de anser försämrar effektiviteten i arbetsmiljöarbetet. 
Enkätens Del 2, som bestod av ett frågeformulär, innehöll 62 påståenden om 
arbetsmiljöarbete (Bilaga 5). Respondenten skulle då ta ställning till om dessa påståenden var 
sanna eller falska och sedan lämna sitt svar på ett medföljande svarsformulär (Bilaga 6). 
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Första frågan i enkätens Del 1 utformades som attitydfråga på en skala med udda antal steg, 
dvs. en ordinalskala. Vid attitydfrågor finns en tendens att respondenterna centraliserar 
svaren. Det är vanligen ett tecken på osäkerhet och kan ibland göra tolkningen av attitydfrågor 
till ett problem (Ejvegård, 1996). Den andra frågan i enkätens Del 1 utformades som en 
rangordningsfråga. En fråga med rangordnande svarsalternativ är oftast en ordinalskala och 
mätvärdena ger en rangordning men säger inte något om avståndet mellan mätvärdena. Med 
påståenden om arbetsmiljöarbete där valmöjligheterna är sant eller falskt är enkäten utformad 
med bundna svarsalternativ (Patel & Davidson, 1994). 
 
Innehållet i enkätens Del 2 utformades med AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete och 
”Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete” som grund. Vidare användes även kompletterande litteratur för att kunna 
utforma enkäten med fler påståenden kring valt ämne. Till enkätens utseende och upplägg 
togs inspiration från en C-uppsats skriven av Johan Woutilainen vid Umeå Universitet. I den 
uppsatsen utvecklades ett test på kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Vid sammanställande av enkäten grupperades påståendena in under olika områden i SAM. 
 

• Naturlig del 
• Arbetstagarnas medverkan 
• Kunskap 
• Delegering och ansvar 
• Definition av SAM 
• Företagshälsovård 
• Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
• Tillbud och olycksfall 
• Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
• Fysiska arbetsmiljöfaktorer 

 
För en närmare förklaring till varje områdes innehåll hänvisas till resultatet, s. 37. 
 
Antalet påståenden i respektive område var varierande på grund av dess relevans för 
undersökningen. Delegering och ansvar samt riskbedömning, åtgärder och uppföljning var 
centrala eftersom dessa delar var mest relevanta för undersökningens syfte. 
 
Några av de påståenden som användes i frågeformuläret passade in under fler än ett 
frågeområde och därför valdes de att tas med i dessa frågeområden vid sammanställande av 
resultatet. I frågeformuläret fanns även liknande påståenden som formulerats på olika sätt. 
Syftet med det var att kontrollera slumpmässigt rätt valda svar. Svårighetsgraden på 
påståendena varierandes för att öka intresset att svara på enkäten eftersom en för svår enkät 
ofta leder till ett motstånd till att svara på den (Ejvegård, 1996). 
 
Målet var att utforma en enkät som kändes intressant och prioriterad att svara på och som 
därför skulle leda till en hög svarsfrekvens. Vidare var det av vikt att enkäten skulle upplevas 
lättsam och inte allt för tidskrävande. Utefter dessa kriterier valdes att använda frågeformulär 
med påståenden som var antingen sanna eller falska. Innan enkäten sändes ut genomarbetades 
den grundligt. En testenkät gjordes och lämnades ut till fyra personer. De fick till uppgift att 
gå igenom enkäten för att eventuellt identifiera oklara, irrelevanta eller ofullständiga 
påståenden (Ejvegård, 1996). Justeringar gjordes efter påpekanden på brister i enkäten.  



 12

Enkäten skickades via internposten ut till sammanlagt 30 chefer och arbetsledare i företaget. 
Med enkäten skickades ett brev där en presentation av mig, undersökningens syfte och 
enkäten gjordes (bilaga 7). I brevet nämndes även den tidsbegränsning som valts för 
inlämnande av genomförd enkät. Respondenterna fick en vecka på sig. Ifylld enkät skickades 
sedan tillbaka med internposten. Två dagar innan stoppdag för deltagande i enkäten skickades 
ett mail ut till alla respondenter för att påminna dem som inte lämnat in enkäten att göra det 
innan svarstiden gått ut. 
 
När tiden för inlämnande för enkäten gått ut saknades fortfarande 12 enkäter. För att försöka 
lösa det togs kontakt med dem som inte svarat. Några kontaktades med ett telefonsamtal 
medan vissa fick ett mail skickat. Efter denna sista påminnelse lämnades ett antal enkäter in. 
Sammanlagt skickades 27 ifyllda enkäter tillbaka och detta får anses som en godkänd 
svarsfrekvens (Ejvegård, 1996). Enkäterna sammanställdes sedan gemensamt fråga för fråga. 
För att göra en enkel sammanställning gjordes färdiga mallar där resultatet fördes in. Syftet 
med mallarna var att få en tydlig bild över enkätens resultat. Efter att alla enkäter kontrollerats 
och resultatet sammanställts presenterades det i tydliga tabeller med förklarande texter under. 
 
Efter sammanställande av resultatet av enkäten valdes dock att plocka bort vissa påståenden. 
Anledningen till detta grundar sig på att dessa påståenden inte var relevanta för 
undersökningens syfte. Att påståenden plockades bort medförde även att frågeområdena 
”Psykosociala arbetsmiljöfaktorer” och ”Fysiska arbetsmiljöfaktorer” inte längre användes för 
vidare analys.  
 
1.3.4. Intervju med skyddsombud 
För att få en allmän uppfattning om arbetsmiljöarbetets funktion, dvs. hur 
arbetsmiljöuppgifter sköts av ansvariga, genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta 
skyddsombud från arbetsplatsen. Syftet var att få en bild över cheferna och arbetsledarnas 
kompetens att praktiskt arbeta med arbetsmiljö. På arbetsplatsen finns ca trettio skyddsombud 
varav tre är huvudskyddsombud. I kvalitativa intervjuer används öppna frågor som berör ett 
visst ämne, i detta fall chefernas kompetens att bedriva ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete. 
Kvalitativa intervjuer har till syfte att se till att alla intervjupersoner får möta relevanta och 
likartade ämnen. Frågorna kring dessa ämnen behöver inte komma i någon speciell 
ordningsföljd. Under en kvalitativ intervju finns även möjlighet för nya och oförutsedda 
infallsvinklar att dyka upp vilket är bra för att få skyddsombudets egen spontana uppfattning 
och erfarenhet kring ämnet. (Krag Jacobsen, 1993). Intervjuerna var delvis standardiserade, 
vilket innebär att frågor inom samma frågeområde ställdes till alla skyddsombud. Stort 
utrymme fanns dock för skyddsombuden att svara inom, intervjuerna var alltså ostrukturerade.   
 
Innan intervjuerna genomfördes skrevs olika frågeområden ner för att fungera som stöd under 
intervjuerna (bilaga 3). Dessa områden berördes mer eller mindre under de genomförda 
intervjuerna och följdfrågor ställdes för att få en mer omfattande bild över deras åsikter.  
Utrymme fanns även för skyddsombuden att fritt prata om sina synpunkter på 
arbetsmiljöarbetet, både positiva samt negativa. 
 
Under intervjuerna användes papper och penna som hjälpmedel och minnesanteckningar 
skrevs ned i punktform. Sammanfattningar av vad som sagts gjordes efter varje intervju för att 
kontrollera med respondenterna att inget missförstånd uppstått. Skyddsombuden fick 
möjlighet att tillägga eller ändra vad som tidigare sagts. Efter varje intervju sammanställdes 
det som tagits upp. Intervjuerna skrevs inte ned ordagrant utan sammanfattningar gjordes för 
att få en kondenserad bild över dess innehåll. Vidare valdes att gruppera in den insamlade 
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informationen från respektive skyddsombud för att tydligt presentera dess innehåll. Därtill 
sammanfattades all den insamlade informationen och delades in under rubriker. Efter att 
intervjuerna sammanställts upptäcktes vissa luckor i det insamlade materialet. För att fylla 
dessa luckor skickades några kompletteringsfrågor ut till skyddsombuden via mail (Bilaga 4). 
Efter att ha fått de kompletterade uppgifterna lades de till grundmaterialet. 
Skyddsombud är väl insatta i arbetsmiljöfrågor och är bra representanter för de anställda. 
Avgränsning av antalet skyddsombud gjordes genom att få en bredd över var de jobbar på 
pappersbruket. Urvalet av skyddsombud skedde efter arbetsställe för att få en täckning över 
hela företaget. Vid respektive arbetsställe skedde urvalet efter tillgänglighet. Många arbetar 
skift och därför valdes att prata med dem som var tillgängliga och intresserade av att ställa 
upp. Slutligen intervjuades åtta skyddsombud. Varje skyddsombud fick själva föreslå tid för 
intervju. Vid första kontakten informerades skyddsombuden om syftet med samtalen och om 
att allt som sades skulle hanteras konfidentiellt. Samtalen hölls enskilt och ägde rum på ett 
kontor med dörrarna stängda för att undvika moment som kunde verka störande. Samtalen 
med skyddsombuden varade mellan 15 minuter och 1,5 timmar. Den stora skillnaden i tid kan 
förklaras med skyddsombudens olika intresse och engagemang för det aktuella samtalsämnet. 
Några var inte tillräckligt insatta för att kunna ge utförliga och innehållsrika svar. 
 
1.3.5. Redovisning av insamlad data  
Litteraturstudierna presenteras i löpande text i teoridelen, kapitel 2. Den valda teorin delades 
in i olika avsnitt för att bli mer lättläst och för att få en röd tråd.  
 
Insamlad data redovisas, som resultat, i kapitel 4. För att få en tydlig bild delades resultatet in 
under tre avsnitt där det också analyserades tillsammans med den ideala bilden av företagets 
arbetsmiljöarbete. De tre avsnitten är Delegering, Utbildning och kunskap samt 
Arbetsmiljöarbetets funktion idealt och praktiskt. Figur 3 visar hur insamlad data redovisas 
efter undersökningens syfte. Vidare presenterades informationen från företagets dokument, 
dvs. den ideala bilden, in i jämförelse med övrig insamlad data under de tre avsnitten. Varje 
avsnitt avslutas med en kort sammanfattning.  
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning och kunskap  Arbetsmiljöarbetet idealt och 

i praktiken 
 

  
 
 
    
      Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
    
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Redovisning av insamlad data 

Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter 

Kunskaper Kompetens 

• Ideal bild över delegering av 
arbetsmiljöuppgifter 

• Faktisk bild över delegering 
av arbetsmiljöuppgifter 

• Genomförda 
arbetsmiljöutbildningar 

• Kunskaper efter 
arbetsmiljöutbildningar 

• Arbetsmiljöarbetets 
ideala funktion 

• Arbetsmiljöarbetet i 
praktiken 

• Upplevd effektivitet 
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Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
För att få en tydlig bild över delegeringsordningen i företaget har ett schema (bilaga 2) gjorts 
över de chefer och arbetsledare som finns i företaget. Därefter valdes att presentera den 
insamlade datan i löpande text för att få en helhetsbild över de svar som framkom efter 
frågorna som mailades. Vidare visar en tabell upp en sammanfattande bild över hur 
delegeringen av arbetsmiljöuppgifter ser ut och fungerar. 
 
Resultatet jämfördes mot den bild av hur företaget anser att delegeringen ska se ut. Denna bild 
är hämtade från företagets intranät och visar den ideala bilden. 
 
Utbildning och kunskap 
Den data som samlades in genom enkäternas Del 2 sammanställdes och fördes in i ett 
stolpdiagram för att tydligt visa fördelningen över antalet rätt (Diagram 1). Efter det gjordes 
även en sammanställning av varje frågeområde (tabell 3-10). I tabellerna visas antalet rätta 
svar eftersom detta ger en tydligare bild över resultatet. Under varje tabell och diagram 
presenteras resultatet i löpande text. 
 
Resultatet från enkätens Del 2 presenteras i nulägesbeskrivningen mot de 
arbetsmiljöutbildningar som företaget genomfört samt syftet med dem. 
 
Arbetsmiljöarbetet idealt och i praktiken 
De synpunkter, om chefernas funktionella kompetens, som framkom vid intervjuer med 
skyddsombud presenteras sammanfattande i löpande text. För att göra det mer lättillgängligt 
valdes att dela in de insamlade synpunkterna under olika rubriker. Avslutningsvis 
sammanfördes resultatet från intervjuerna i figurer som sammanfattande visar resultatet från 
intervjuerna. 
 
Resultatet av enkätens Del 1 presenteras, i kapitel 4.3., som ett stolpdiagram och i en tabell 
för att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt visa på resultatet. I stolpdiagrammet visas den 
upplevda effektiviteten i arbetsmiljöarbetet och tabellen är en rangordning över faktorer som 
upplevs hindra effektiviteten i arbetsmiljöarbetet.  
 
Skyddsombudens uppfattning sammanställdes, i nulägesbeskrivningen, mot den ideala bild 
som presenteras på företagets intranät över hur arbetsmiljöarbetet ska fungera. Vidare har 
även resultatet från enkätens Del 1 valts att presenteras här för att få en bild över vad cheferna 
och arbetsledarna själva anser hindra effektiviteten i arbetsmiljöarbetet. 
 
1.3.6. Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet är centrala begrepp i anslutning till kvalitén för datainsamlingen och 
analys av data. Vid låg reliabilitet hos ett mätinstrument blir också validiteten låg. God 
reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god validitet, dvs. 
reliabiliteten kan vara hög men ändå saknas validitet (Patel & Davidson, 1994). 
 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. När man gör undersökningar om 
människor rör det oftast inställningar, upplevelser, kunskap och liknande. Dessa är alla 
abstrakta fenomen och är därför inte påtagliga i samma bemärkelse som t.ex. längd eller vikt 
(Ejvegård, 1996).  Som instrument för att mäta chefer och arbetsledares kunskaper har, som 
tidigare nämnts, en enkät använts. För att säkerställa validiteten visades först enkäten för en 
person som var väl insatt i problemområdet. Därefter provades enkäten på en grupp 
människor som liknar den grupp som enkäten var avsedd för (Patel & Davidson, 1994).  
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För att mäta skyddsombudens uppfattning över hur cheferna använder sina kunskaper i 
praktiken användes samtalsliknande intervjuer. För att uppnå en god validitet skrevs en 
mängd frågeområden ner på ett papper för att sedan presenteras för en person som var väl 
insatt i det aktuella ämnets område. Efter detta genomfördes intervjuerna efter dessa punkter, 
men stort utrymme fanns även för skyddsombuden att tillägga och reflektera över andra 
viktiga delar som de ansåg vara av betydelse. Att även få prata fritt och inte enbart styras av 
frågor ökar validiteten. 
 
Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten. Man kan även säga att det handlar om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytande av olika slag (Patel & Davidson, 1994). 
 
För att få en hög tillförlitlighet på enkäten valdes i Del 2 att använda påståenden som kunde 
vara sanna eller falska. Att använda två svarsalternativ resulterar i att varje respondent svarar 
rätt eller fel på påståendet. Vidare användes även några kontrollfrågor, dvs. frågor med annan 
formulering som efterfrågar samma sak som tidigare efterfrågats i enkäten.  
 
För att uppnå en hög tillförlitlighet vid intervjuerna av skyddsombud sammanfattades det som 
tagits upp. Skyddsombudet fick då påpeka om eventuella missförstånd uppstått under 
intervjun. Dessutom ställdes följdfrågor för att få en mer klar bild över ämnet. Intervjuerna 
var delvis standardiserade, vilket innebär att frågor inom samma frågeområde ställdes till alla 
skyddsombud. Stort utrymme fanns dock för skyddsombuden att svara inom eftersom jag inte 
ville låsa dem vid särskilda frågor, intervjuerna var alltså ostrukturerade.   
 
1.3.7. Bortfall  
Från den enkät som skickades med frågor kring delegering av arbetsmiljöuppgifter 
returnerades 21 stycken av 30 möjliga. Ett val gjordes att dessa svar räckte för att få en bild 
över hur delegeringen såg ut och fungerade. 
 
Av 30 utskickade enkäter, med påståenden om arbetsmiljö, kom 27 stycken tillbaka med 
ifyllda svar. Orsaken till bortfallet berodde troligtvis på tidsbrist och eventuellt ointresse. Av 
de enkäter som lämnades in var inte alla korrekt ifyllda. I Del 1 var det fråga 2 som hade det 
mesta bortfallet genom att inte vara ifylld på anvisat sätt. Den provenkät som tidigare gjorts 
visade inte på några problem vid denna fråga. Anledningen till bortfallet kan delvis bero på att 
respondenterna inte förstått vad som egentligen efterfrågades. I Del 2 var bortfallet litet. 
Endast ett fåtal respondenter valde att avstå från att svara på vissa påståenden. Detta 
påverkade inte resultatet på något betydande sätt.  
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2. TEORI 
 
I detta kapitel presenteras vald teori. Teorin behandlar i stort arbetsmiljöarbete och lärande i 
organisationer. Först görs en definition av begreppet arbetsmiljö och därefter behandlas den 
svenska arbetsmiljölagstiftningen med fokus på AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Denna författning utgör en betydande och omfattande del för förståelsen av 
arbetsmiljöarbete. Det är även utifrån denna som den genomförda enkäten utformats. 
Slutligen presenteras teori om lärande i organisationer. Teorierna berör bl.a. olika typer av 
lärande samt förutsättningar för kunskapsutveckling. 
 
2.1. Arbetsmiljö 
 
2.1.1. Vad är arbetsmiljö? 
Vi har i Sverige länge arbetat med arbetsmiljö och arbetsmiljöbegreppet förändras och 
utvecklas ständigt. Nya lagar uppkommer och vi får ständigt nya kunskaper kring arbetsmiljö. 
När man arbetar med arbetsmiljö på en arbetsplats är det viktigt att definiera arbetsmiljö på ett 
sätt så det passar in i verksamheten. Enligt Tommy Iseskog (2001, a) kan begreppet 
arbetsmiljö beskriva de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en arbetstagare har i sitt 
arbete. Han menar vidare att dessa upplevelser skapas eller formas av teknik, arbetsinnehåll 
och arbetsorganisation. Det är sedan av stor vikt att försöka använda dessa komponenter, 
teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation, för att komma fram till och definiera 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
 
Teknik 
Teknik på en arbetsplats kan innefatta maskiner, verktyg, apparater, redskap, 
ventilationssystem m.m. Tekniken påverkar oss i skiftande omfattning både fysiskt, psykiskt 
och socialt. Fysiskt genom att t.ex. en maskin bullrar eller avger kyla/värme, att bordet vi 
jobbar framför inte går att reglera, att det finns risk att klämma sig osv. Psykiskt kan tekniken 
påverka oss genom att vi känner osäkerhet inför hur en maskin fungerar, att vi tror att en 
maskin är farlig och att risk för skada finns. Detta leder oftast till en negativ stress vilken kan 
leda till ohälsa (Iseskog, 2001, a). Tekniken kan även påverka den sociala miljön t.ex. genom 
människors möjligheter att kommunicera med varandra, samarbeta eller utföra 
arbetsuppgifter. Att tekniken påverkar oss fysiskt kan även på sikt medföra en psykisk och 
social påverkan (Iseskog, 2001, b).  
 
Arbetsinnehållet 
Arbetsinnehållet avser arbetsuppgifternas innehåll och form t.ex. om arbetsuppgifterna är 
enahanda eller varierande (Iseskog, 2001, a). I fysisk mening påverkar ett enformigt 
arbetsinnehåll risken för fysiska skador såsom förslitnings- och belastningsskador. Ett 
enformigt arbete kan även påverka oss psykiskt i form av negativ stress. Vidare är det viktigt 
att känna att arbetet är meningsfullt. Socialt kan arbetsinnehållet påverka oss en hel del, bl.a. 
genom om arbetsuppgifterna leder till att jag kommunicerar med andra människor eller ej. 
Även ett enformigt arbetsinnehåll kan ha social betydelse genom att kontakten med andra 
människor minskar i arbetet. Man får en ”social underdos”. Vidare kan en överdos av sociala 
kontakter leda till en social konsekvens (Iseskog, 2001, b).  
 
Arbetsorganisation 
Arbetsorganisation avser hur arbetets utförande styrs, dvs. vilka möjligheter som individen 
har att påverka vad hon ska göra, när hon ska utföra arbetet och hur arbetet ska utföras 
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(Iseskog, 2004). En oflexibel och kraftigt styrd organisation kan fysiskt leda till förslitnings- 
och belastningsskador. Detta kan till stor del undvikas om arbetstagaren ges större möjlighet 
att påverka arbetstakt och arbetsresultat. Om arbetstagaren får vara med att påverka arbetets 
utförande, kvalitet och resultat ger detta goda effekter på den psykiska arbetsmiljön. Vid liten 
möjlighet att påverka arbetet kan negativ stress uppkomma. Att arbeta i grupp skapar en 
annan social miljö än att arbeta ensam. För att främja den sociala arbetsmiljön bör man sträva 
mot en arbetsorganisation där arbetstagare i samverkan har möjlighet att påverka arbetets 
upplägg, utförande och resultat (Iseskog, 2001, b). 
 
2.2. Svensk arbetsmiljölagstiftning 
 
2.2.1. Arbetsmiljölagen (AML) 
Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft 1 juli, 1978. Lagen har sedan 
dess ändrats vid ett flertal tillfällen. Den består av nio kapitel och utgör grunden för hela 
arbetsmiljöverksamheten. Den är skriven på ett allmänt sätt för att kunna tillämpas på alla 
verksamheter. Nedan visas en tydlig bild över den svenska arbetsmiljölagstiftningen med dess 
tillämpningsområde och genomförande. 
 
 

                 ARBETSMILJÖLAG 
 
 

                    tillämpningsområde 
 
 

                        genomförande 
 
 
 
 
 
 
  MYNDIGHETS-    PARTSAM-                   FÖRETAGS-             ARBETSGIVAR- 
    AKTIVITET      VERKAN                  HÄLSOVÅRD                  ANSVAR 
 
 
      norm-   överens-                  avtalade                  SAM 
     givning   kommelse                  riktlinjer 
 
 
     tillsyn  skydds-               FHV-central        planering     uppgifts- 
     kontroll  organisation                   m.m.         fördelning 
 
 
   sanktioner  skyddsarbete               förebyggande                            förebyggande 
                 rehabiliterande             arbetsmiljöarbete 
                     arbete 
 
 
Figur 4: En grafisk illustration av den svenska arbetsmiljölagen (Johansson m.fl. 2004). 
 
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en 
god arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska innebära ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, 
gemenskap och personlig utveckling. Dessutom ska arbetsförhållandena anpassas till 
människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende och arbetstagaren ska ges 
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möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation. Vidare ska teknik, 
arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller 
psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Det är regeringen eller, 
regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket som överblickar vår arbetsmiljö samt inför nya 
regler och föreskrifter som ska förbättra arbetsmiljösituationen. En samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare ska ske och det innebär att de ska bedriva en på lämpligt sätt 
organiserad arbetsmiljöverksamhet. Ett eller flera skyddsombud ska utses och en 
skyddskommitté ska finnas vid arbetsställen med minst 50 arbetstagare. 
 
2.2.2. Arbetsmiljöförordningen (AMF) 
Arbetsmiljöförordningen är ett komplement till arbetsmiljölagen.  Arbetsmiljöförordningen är 
den viktigaste bland de förordningar som har betydelse för arbetsmiljön. Det är regeringen 
som beslutar om ändringar i AMF. I AMF berörs hur man ska hantera anmälan om 
arbetsskada, hur förvaring av olika handlingar ska ske samt hur den lokala 
skyddsverksamheten ska se ut på företag. AMF tar även upp vad som gäller vid ett 
gemensamt arbetsställe och att det är av vikt att arbetsgivaren ser till att gällande lagar, 
förordningar och relevanta skrifter finns tillgängliga på arbetsplatsen. Slutligen tas även 
tillsynsfrågan upp och vilken typ av bemyndigande olika myndigheter har (Iseskog, 2004).  
 
2.2.3. Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) 
Arbetsmiljöverket har fått till uppgift att stifta detaljerade regler över vad som ska gälla i 
arbetsmiljön. Detta gör de genom att i författningssamlingar ge ut föreskrifter och allmänna 
råd som preciserar vilka krav som ställs på arbetsmiljön. Arbetsmiljöföreskrifterna är till 
antalet många, ca 120, och vissa är inriktade på specifika branscher för att underlätta 
sökandet. En av de viktigast är AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(Arbetsmiljöverket, 2005). 
 
2.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, började gälla 1 juli, 2001 och ersatte då den äldre 
AFS 1996:6 Internkontroll av arbetsmiljö. SAM syftar till att fungera som ett verktyg för att 
systematiskt arbeta med arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsmiljöfrågorna ska hanteras i linje 
och inte i en särskild ”sidovagn” (Frostberg, 2004). Kravet i 3 § AFS 2001:1 innebär att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska inordnas på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. 
Allmänna råd ges för att tillämpa SAM i verkligheten och kunna anpassa den till den egna 
verksamheten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete definierar 
SAM i 2 §, som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredställande arbetsmiljö uppnås.  
 
Syftet med SAM är att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska, 
sociala samt fysiska arbetsförhållanden. Beslut ska fattas och åtgärder ska genomföras så att 
de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Det handlar om att 
uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de 
anställdas hälsa och säkerhet (Frostberg, m.fl. 2001).  
 
2.3.1. Rollerna i arbetsmiljöarbetet 
Arbetsgivare samt arbetsgivarens ställföreträdare, t.ex. VD och chef har huvudansvaret över 
arbetsmiljön och ska se till att samarbetet kring arbetsmiljön fungerar. VD bör även ha 
kunskaper om lagstiftningen, komma överens med facket om utbildning och tid för 
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skyddsombudsuppdraget samt ge skyddsombud och andra anställda möjlighet att delta i 
förändringar av verksamheten (Prevent, 2004). 
 
Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och i de åtgärder som behövs för att få till en 
bra arbetsmiljö. Vidare bör de följa de gällande föreskrifterna, använda skydd samt iaktta 
försiktighet (Prevent, 2004). Arbetstagaren ska även rapportera risker, tillbud, sjukdom och 
olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det arbetsmiljöarbete som genomförts 
(Frostberg, m.fl. 2001).  
 
Skyddsombudet på arbetsplatsen ska utses av facket. Dess uppgift är att företräda arbetstagarna, 
vara med vid planering och genomförande av viktiga förändringar i verksamheten oavsett om 
det rör fysiskt, psykiskt eller social arbetsmiljö. Vid omedelbara fara på arbetsplatsen kan 
skyddsombudet stoppa arbetet, men först efter att ha påpekat problemet för ledningen (Prevent, 
2004).  

 
Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det 
är tillsammans med arbetstagarna och deras representanter som det organiserade 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Skyddsombud har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad 
befogenheter, t.ex. att företräda arbetstagarna i skyddsfrågor, ta del av handlingar som rör 
arbetsmiljön, få utbildning samt delta vid planering av nya och ändrade lokaler, arbetsmetoder 
m.m. Det innebär att skyddsombud som har bra kunskap om arbetsplatsens verksamhet och 
som har utbildning i arbetsmiljöarbetet, har en stark roll i det dagliga arbetet 
(Arbetsmiljöverket 2005).  
 
Skyddskommittén ska finnas där det finns fler än 50 anställda och dess uppgift är att 
övergripande delta i arbetsmiljöarbetet. I kommittén ska det finnas representanter för 
ledningen och de anställda, t.ex. ett skyddsombud eller facklig förtroendevald (Prevent, 
2004). 
 
Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan anlitas vid t.ex. 
undersökningar och riskbedömningar. Företagsvården kan även hjälpa till att föreslå åtgärder 
samt att utbilda personal (Frostberg, C. m.fl. 2001). 
 
2.3.2. Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det denne gör är att delegera ut 
ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna, inte ansvaret för hela arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvar 
och straffansvar skiljer sig vid flera punkter. Arbetsmiljöansvaret gäller förebyggande 
arbetsmiljöarbete, innan något olycksfall inträffat i arbetet. Syftet med det ansvaret är att 
arbetsgivaren ska se till att ingen arbetstagare ska skadas eller bli sjuk av arbetet. Straffansvar 
blir aktuellt först när en olycka inträffat i arbetet. Det går inte på förhand att bestämma vem 
som ska bli skyldig om en olycka inträffar utan det är en sak för domstolen att avgöra 
(Frostberg, 2005). För att tydligt visa skillnaderna kan nedanstående tabell användas. 
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Tabell 1: Skillnader mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar (Johansson, 2005). 
 
Arbetsmiljöansvar 
 

Straffansvar 

• AML 
 

• AML och Brottsbalken BrB 

• Förebyggande syfte 
 

• Sanktionerande syfte 

• Kan ligga på fysiska eller juridiska 
personer 

 

• Kan bara ligga på fysiska personer 

• Kan inte flyttas 
 

• Kan hamna på olika personer 

• Arbetsgivaren fördelar uppgifter • Åtal väcks mot personer och domstol 
beslutar om straff 

 
• Uppgiftsfördelning, delegering görs i 

förväg 
 

• Åtal väcks i efterhand, straff bestäms 
i efterhand 

• Uppgiftsfördelning ska göras på ett 
relevant sätt 

• Uppsåt eller oaktsamhet krävs för 
straff. Starka beviskrav. Hellre fria än 
fälla. 

 
 
En tydlig delegering av arbetsmiljöuppgifter är en central del för att arbetsmiljöarbetet ska 
fungera effektivt. En delegering innebär även att befogenheter och resurser ska ges för att 
uppgiften ska kunna lösas. Det är viktigt att uppgifter i arbetsmiljöarbetet utförs av den eller 
dem som har de bästa möjligheterna att genomgöra uppgifterna. Ett väl fungerande 
arbetsmiljöarbete förutsätter att de olika aktörerna på en arbetsplats kan och förstår sina olika 
roller och därmed även uppgifterna inom arbetsmiljöarbetet (Iseskog, 2001, b). 
 
Uppgifter kan fördelas på namngivna personer och på särskilda funktioner men kan inte 
fördelas på en hel grupp. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera som en naturlig del i 
verksamheten och det handlar om att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetat från arbetsgivarens 
högsta nivå och neråt i organisationen och dessa personer ska då företräda arbetsgivaren i 
arbetsmiljöfrågor.  Detta fungerar bäst om det är chefer och arbetsledare som får 
arbetsmiljöuppgifter eftersom dessa ofta har ett personalansvar och dessutom leder det dagliga 
arbetet. I samband med de uppgifter de redan har ska de bl.a. se till att personalen har en bra 
arbetsmiljö. Det är inget krav på att alla chefer och arbetsledare ska ha uppgifter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet men i den utsträckning de har personalansvar är det ofta 
naturligt att de har arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöarbetet blir då bättre integrerat i 
verksamheten eftersom arbetsmiljöaspekterna lättare beaktas i den löpande verksamheten. Det 
är arbetsgivarens uppgift att se till att en tydlig delegering finns på arbetsplatsen. Den bör vara 
tydlig eftersom delegering ofta är en förutsättning för ett effektivt och förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Vid delegering blir arbetsgivaren inte av med sitt arbetsmiljöansvar utan 
fördelar bara ut arbetsmiljöuppgifter. Huvudansvaret ligger alltid kvar på högste chefen 
(Frostberg, 2004). 
 
Vad som är viktigt att tänka på är att det alltid finns en ersättare för den som har 
arbetsmiljöuppgifter om denna skulle vara sjuk eller bortrest. Detta brukar kallas för en 
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ersättarplanering och är en förutsättning för att arbetsmiljöarbetat ska fungera bra (Frostberg, 
2004). Om den som fått delegerat uppgifter att sköta arbetsmiljöfrågor inte har kunskap, 
befogenhet eller kanske resurser att utföra ett bra arbetsmiljöarbete är det en skyldighet att 
returnera ansvaret för dessa uppgifter till arbetsgivaren. Detta bör göras skriftligt (AFS 
2001:1). 
 
Den som delegerar arbetsuppgifter måste se till att delegeringen är tydlig och att de 
inblandade förstår innebörden av den. En delegering ska dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är även bra om delegeringen är daterad och 
underskriven av den person som fördelat uppgiften. Arbetsgivaren ska tydligt klargöra vilka 
arbetsmiljöuppgifter som totalt sett finns i verksamheten och även på vilka olika nivåer som 
arbetsmiljöuppgifterna ligger (Frostberg, 2004). Det ska tydligt framgå vad varje person ska 
syssla med så att inga missförstånd och oklarheter kan uppstå. Det är också av stor vikt att de 
personer som tar på sig arbetsmiljöuppgifter förstår innebörden av de beskrivningar som 
gjorts i delegeringen. I praktiken innebär det att behovet av utbildning ofta är stort. De 
personer som mottar delegeringen måste bli medvetna om vad de olika skyldigheterna 
innehåller och vad det innebär att ha ett arbetsmiljöansvar. Det är därför av stor vikt att hela 
tiden informera och ha en öppen dialog kring arbetsmiljöarbetet (Iseskog, 2001, b). 
 
Frostberg (2004) har utformat en minneslista vid delegering av uppgifter i arbetsmiljö. Denna 
tar upp vad som bör beaktas vid en delegering. 
 

• Bestäm vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska fördelas 
• Utgå från organisationsscheman 
• Lägg uppgifter på chefer med personalansvar eller på arbetsledare 
• Se till att inga uppgifter glöms bort 
• Hur ska delegeringen utanför fasta arbetsställen och arbetstider hanteras? 
• Lägg uppgifter på en bestämd person eller funktion, inte på en hel grupp 
• Bestäm vad som ska gälla vid sjukdom, semester och annan frånvaro 
• Beskriv uppgifterna så detaljerat och konkret som möjligt 
• Ge befogenheter, resurser och kunskaper för uppgifterna 
• Ange om det finns rätt till vidarefördelning 
• Komplettera en skriftlig delegering med muntlig information 
• Informera övrig berörd personal om innehållet i delegeringen (Frostberg 2004). 

 
2.3.3. Kunskap, kompetens, resurser och befogenheter 
Det är arbetsgivarens uppgift att se till att de som delegeras arbetsmiljöuppgifter har eller får 
de befogenheter och resurser som behövs. De bör även ha tillräckliga kunskaper och 
tillräcklig kompetens. 
 
Tillräckliga kunskaper bör bl.a. finnas om: 

• regler som har betydelse för arbetsmiljön,  
• fysiska, psykiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall,  
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall,   
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö (AFS 2001:1).  
. 

De som fått uppgifter om arbetsmiljö bör även ha goda kunskaper och god insikt i hur 
människor reagerar i olika situationer samt även ha goda kunskaper om hälsoeffekterna av 
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bl.a. övertid, ergonomi, kränkande särbehandling hög arbetsbelastning, missbruk, buller m.m. 
Finns dessa kunskaper kan arbetstagarnas behov av stöd lättare tillgodoses. En god kunskap 
om sambandet mellan riskerna i arbetsmiljön och dess konsekvenser bör även finnas (AFS 
2001:1).  
 
Arbetsgivaren ska se till att tillräcklig kompetens finns för att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete i verksamheten. Det är viktigt att tydligt klargöra vilka beslutsbefogenheter 
som följer med uppgifterna och vilka beslut som får fattas samt möjlighet till att vidta 
åtgärder. De chefer och arbetsledare som har arbetsmiljöuppgiftsansvar ska kunna arbeta med 
SAM som en naturlig del i deras arbete. De bör vara yrkesmässigt och professionellt kunniga i 
sitt arbete och kunna genomföra åtgärder som ligger i linje med deras personalansvar och 
personalledning t.ex. som att ge instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter, hjälpa till att 
prioritera arbetsuppgifter samt att ge stöd och återkoppling. Kompetens att kunna genomföra 
undersökningar av arbetsförhållanden bör också finnas för att sedan kunna kartlägga om dessa 
behöver ändras. Undersökningarna kan göras genom personalmöten, samtal och skyddsronder 
(AFS 2001:1).  
 
Tillräckliga resurser så som ekonomiska medel, personal, utrustning, kunskaper, lokaler samt 
egen tid osv. är också betydande för arbetsmiljöarbetet. Finns god kompetens men 
tillhandahålls inte tillräckliga resurser kan inte ett bra arbetsmiljöarbete utföras (AFS 2001:1).  
 
Det är även väldigt viktigt att klargöra vilka befogenheter som följer med uppgifterna. Det är 
arbetsgivaren som bestämmer hur befogenheter ska fördelas. Den som inte har befogenheter 
att rätta till en brist i arbetsmiljön har heller inte något ansvar att få bort bristen. Identifieras 
en brist måste då en anmälan göras till den överordnade chefen. Om denne har befogenheter 
att avbryta arbetet kan han göra det i väntan på att bristen ska rättas till (Arbetsmiljöverket, 
2001). 
 
2.3.4. Kompetens 
För att ytterligare förtydliga det viktiga begreppet kompetensen görs här en närmare 
förklaring. Av stor vikt för att klara av att arbeta systematiskt med arbetsmiljö är att den 
ansvarige inte bara har de rätta kunskaperna utan även har den rätta kompetensen för 
uppgiften (AFS 2001:1). Ordet kompetens har sitt ursprung i latinets "competere" som 
betyder att "passa in, vara lämpad för". Kompetens kan sägas vara den samlade förmågan att 
lösa uppgifter och förverkliga idéer. I begreppet ingår inte endast teoretisk kunskap utan 
också förmågan att omsätta denna kunskap i handling i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext. Att ha rätt kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till 
en viss uppgift, situation eller arbete. Kompetens byggs upp av fyra komponenter; kunskap, 
viljan, färdigheter och förmåga (Lundmark, 1998).  
 

• Förmåga - erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. 
• Vilja - attityd, engagemang, mod och ansvar. 
• Kunskap - fakta, metoder - att veta. 
• Färdigheter - kunna utföra i praktiken - att göra. 

 
Man pratar också ofta om att människans kompetens innefattar olika delar. Det är den 
funktionella kompetensen som är den viktiga. Det är själva funktionsförmågan i en konkret 
arbetssituation. Vår funktionella kompetens påverkas av (Lundmark, 1998): 
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Figur 3: Den funktionella kompetensens olika delar 
 
 

• Yrkesteknisk kompetens – innehåller de grundläggande kunskaper och färdighet som 
krävs för befattningen.  

• Strategisk kompetens – kunskap om och förmågan att hantera målen för verksamheten 
samt organisationsövergripande och långsiktiga frågor. 

• Personlig kompetens – innefattar individens personliga egenskaper såsom 
förhållningssätt, värderingar, ansvar, människosyn men även etik, attityder och 
motivation. 

• Social kompetens – handlar om förmåga till samarbete, socialt samspel, förmåga att 
visa hänsyn och respekt, kunna lyssna samt förmåga att läsa av kulturen i 
organisationen. 

 
De fyra komponenterna samt den funktionella kompetensens olika delar går in i varandra men 
kompletterar även varandra på att bra sätt. Tillsammans visar de en tydlig bild över vad 
begreppet kompetens innebär. 
 
2.3.5. Arbetsmiljöpolicy och mål 
En arbetsmiljöpolicy beskriver hur man vill att arbetsförhållandena ska vara. Den kan kallas 
en övergripande avsiktsförklaring, en vilje- och målbeskrivning (Iseskog, 2001, b). När en 
arbetsmiljöpolicy ska formuleras kan risker som finns i verksamheten användas som 
utgångspunkt. En policy ska vara konkret så att den lätt kan följas upp (AFS 2001:1). Utifrån 
arbetsmiljöpolicyn ska konkreta mål för en bestämd tid formuleras. Det kan röra sig om både 
långsiktiga och kortsiktiga mål. Målen ska helst formuleras i samråd mellan arbetsgivare och 
arbetstagare (Englund, m.fl. 2004).  
 
2.3.6. SAM i praktiken 
Ett ledningssystem används för att planera, styra och kontrollera en verksamhet. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) är ett obligatoriskt ledningssystem för arbetsmiljöarbetet. SAM 
brukar delas in i olika delar och dessa visas tydligt genom en så kallad SAM- snurra som 
förtydligar huvudprocessen. 
 

Funktionell 
kompetens 

Strategisk 
kompetens 

Yrkesteknisk 
kompetens 

Personlig 
kompetens 

Social 
kompetens 
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Figur 4. SAM-snurra (Johansson, 2005). 
 
 
SAM-snurran utgör en övergripande rutin eller process för arbetsmiljöarbetet i syfte att skapa 
önskade resultat, dvs. förbättring av arbetsmiljön och att förebygga problem. Rutiner kan 
förklaras som i förväg bestämda tillvägagångssätt som syftar till att få systematik i 
arbetsmiljöarbetet. Rutinerna behöver inte vara omfattande men de bör ange när, hur och av 
vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras och vilka som ska medverka. Bra 
rutiner kan förhindra felaktiga beslut (AFS 2001:1). 
 
Riskbedömning 
En risk utgörs av kombinationen av att sannolikheten för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska 
uppstå och följderna av detta. Risker i arbetet kan leda till skador och hur allvarlig risken är 
måste avgöras från fall till fall. Det är av stor vikt att ansvariga för arbetsmiljön alt. 
arbetsmiljöuppgifter är uppmärksamma på vad som dagligen händer i verksamheten, t.ex. hur 
arbetstagarna mår och vad som kan vara effekter av en dålig arbetsmiljö. Chefer och 
arbetsledare måste ha på sig ”arbetsmiljöglasögon” i det dagliga arbetet (AFS 2001:1). De 
måste skaffa sig en god helhetsbild av arbetsmiljön i den rådande verksamheten (Iseskog, 
2001, b). 
 
En riskbedömning ska göras av hela arbetsmiljön, den fysiska, psykiska och sociala. Man bör 
alltså utgå från tekniken, arbetsinnehållet och arbetsorganisationen för att finna 
arbetsmiljöriskerna (Iseskog, 2001, a). Först ska en bedömning göras över vilka riskkällor 
som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall och därefter ska riskerna skriftligen 
sammanställas och bedömas om de är allvarliga eller inte. Att göra en skriftlig riskbedömning 
är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2005). För att 
bedöma och undersöka de risker som finns ska som tidigare nämnts vardagen 
uppmärksammas. Det kan även göras genom skyddsronder, arbetsmiljöronder och andra 
probleminventeringar (AFS 2001:1). För att finna riskerna i arbetet kan man använda sig av 
intervjuer, enkäter, medarbetarsamtal, observationer samt videofilmning. Det är av vikt att få 
olika perspektiv på vilka risker som finns i verksamheten, så lagar samt uppfattningar från 
experter, chefer och anställda ska tas i beaktning vid riskbedömning (Johansson, 2005). Den 
riskbedömning som görs ska alltid resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska 
riskerna (AFS 2001:1). 

Handlingsplan/Åtgärdsplan 

Åtgärd 

Åtgärd direkt 

Uppföljning/Kontroll 

Riskbedömning 

Viktiga kännetecken 
 

• Policy 
• Medverkan 
• Delegering 
• Dokumentation 
• Revision 
• Resultat 
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Åtgärda direkt  
De risker som kommit fram ska åtgärdas, helst samma dag eller de närmaste dagarna. De man 
tar tag i först är de allvarligaste riskerna (AFS 2001:1). 
 
Handlingsplan 
För risker som inte kan åtgärdas direkt, dvs. samma dag eller de närmast dagarna, ska en 
skriftlig handlingsplan upprättas. De åtgärder som arbetsgivaren måste vidta för att fullgöra 
sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen ska inte planeras (Iseskog, 2001, b). 
Handlingsplanen bör innehålla uppgifter om: 
 

• Vilken risken är, vad som ska prioriteras samt hur man ska åtgärda. 
• Vad målet med åtgärden är samt vad det förväntade resultatet ska bli. 
• Vem som är ansvarig för vad under åtgärden och vilka resurser det finns att tillgå. 
• Hur budgeten ser ut samt hur åtgärden går in i budgetarbetet. 
• När riskåtgärden ska starta och när den ska vara klar samt hur åtgärden ska 

kontrolleras och följas upp. 
• Att rapportering och feedback ska ges på den utförda åtgärden. 
• Hur åtgärden ska dokumenteras (Johansson, 2005). 

 
Syftet med handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivaren ska ha en fortlöpande 
överblick över behovet av arbetsmiljöförbättringar. Det är viktigt att arbetet inte blir en 
sidovagn utan en naturlig och integrerad del av verksamheten. Upprättandet av 
handlingsplaner för arbetsmiljön bör bli en naturlig del av upprättande av planer för 
verksamheten i allmänhet (Iseskog, 2001, b). 
 
Åtgärda 
Det väsentliga är att få bort eller minska riskerna i arbetet. De är möjligt att alla risker inte kan 
åtgärdas helt men då måste det lösas genom att t.ex. arbetstagarna får särskilda instruktioner, 
stöd och handledning eller använder personlig skyddsutrustning. Ibland kan olika lösningar få 
prövas innan man kommer fram till vad som är den lämpligaste åtgärden (AFS 2001:1 10). 
 
När man ska åtgärda riskkällor bör man använda sig av en åtgärdstrappa, där förebyggande 
åtgärder ska prioriteras:  

1. Förebygg risken i planeringsfasen    
2. Isolera riskkällan 
3. Ändra produktionsprocessen, teknik eller beteende 
4. Inbyggnad av riskkällan och fysiska skydd  
5. Isolera personal från riskkällan 
6. Ge tydliga instruktioner, utbildningar samt rutiner   
7. Ge personlig skyddsutrustning (Johansson, 2005). 

 
Åtgärdstrappan visar i vilken ordning man bör tänka när en risk ska åtgärdas. Märk väl att 
personlig skyddsutrustning ska ses som en sista lösning (Johansson, 2005). 
 
Uppföljning 
För att ta reda på om riskerna åtgärdats bör man göra en uppföljning så snart det är möjligt. 
Det kan hända att åtgärderna inte varit tillräckliga och att de behöver kompletteras eller 
kontrolleras vidare. Uppföljning kan göras dels av resultat av åtgärder och dels av SAM. 
(AFS 2001:1).  
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För att ta reda på om åtgärderna fått avsedd effekt bör man försöka använda samma metod 
som vid kartläggningen. Man bör även börja enkelt och billigt och sedan fördjupa om behov 
finns. När det behövs ska experthjälp användas och det är avslutningsvis väldigt viktigt att ge 
feedback på det resultat som uppnås (Johansson, 2005). Varje år bör en uppföljning göras 
genom att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Genom att intervjua inblandade samt jämföra innehållet i föreskrifterna och 
råden med det arbetsmiljöarbete som bedrivs kan man få en bra bild över hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken (AFS 2001:1). 
 
Dokumentation 
En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att dokumentera. En skriftlig dokumentation ska vara 
tydlig och lätt att förstå, vara lättillgänglig samt hållas aktuell. Syftet med dokumentation är 
att den ska fungera som hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare och arbetstagare bör 
tillsammans arbeta fram dokumenten.  I företag med fler än tio anställda ska dokumentation 
förekomma av: 
 

• riskbedömning, utredningar och sammanställningar av skador och tillbud samt 
handlingsplaner 

• arbetsmiljöpolicy, rutiner, delegering av arbetsmiljöuppgifter samt uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). 

 
Medverkan 
Medverkan är viktig i alla moment men är viktigast i riskbedömning och i förankring av och 
beslut om åtgärder. En bra delegering av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser 
skapar en bra medverkan (Johansson, 2005). 
 
Slutligen kan påpekas att för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera 
tillfredsställande på en arbetsplats krävs det ett bra klimat för lärande samt kompetens att 
kunna använda sina kunskaper. Tidigare rutiner måste kunna brytas eller förändras för att få 
igång ett bra arbetsmiljöarbete. Goda förutsättningar att använda sina kunskaper i praktiken 
och ett tillräckligt handlingsutrymme är av betydelse för ett effektivt arbetsmiljöarbete. 
 
2.4. Lärande på arbetsplatsen 
En god möjlighet till lärande och därmed även en god kompetens är en förutsättning för och 
en viktig grund för ett bra arbetsmiljöarbete. Detta avsnitt berör frågor som bör beaktas för att 
få de arbetsmiljöansvariga att lära sig, förstå och praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper om 
arbetsmiljö samt vad som är viktigt att tänka på för att skapa de bästa förutsättningarna och 
grundpelarna för ett bra arbetsmiljöarbete. Avsnittet vidrör dessa frågor från organisatorisk 
och individuell synvinkel.  
 
2.4.1. Lärande genom erfarenheter och utbildning 
Vi människor lär genom hela livet, inte enbart vid utbildningar utan även i olika situationer 
och i olika sammanhang. Allt lärande är på sitt sätt värdefullt. Våra erfarenheter, både i vårt 
liv och på vårt arbete, i kombination med utbildningar ger oss betydelsefull kunskap 
(Andersson, m.fl. 2005). Människan formulerar sin egen kunskap utifrån sina erfarenheter. 
Detta kallas det kontextuella perspektivet på lärande (Ellström, 1996). Man kan beskriva 
lärandet som en transformation av erfarenheter till kunskaper, färdigheter och attityder. Det är 
av vikt att förstå att allt lärande vilar på en erfarenhetsbas. Erfarenheten och den kunskap den 
lett till ska ses som värdefull eftersom erfarenheter är ett sätt att utveckla medvetenhet och se 
olika perspektiv i sammanhang. Det är därför av stor vikt att ta tillvara på denna kunskap på 
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arbetsplatsen (Andersson, m.fl. 2005). För att få goda arbetsmiljökunskaper genom 
erfarenheter i arbetet krävs att individen får möjlighet att delta aktivt i verksamhetens 
arbetsmiljöarbete och att de olika typer av lärtillfällen som det dagliga arbetsmiljöarbetet 
erbjuder görs tillgängliga för den enskilde individen. På detta sätt utvecklas även kunskapen 
och förmågan att använda de kunskaper man har (Ellström, 1996).   
 
Kunskap man får genom olika lärandesammanhang kallas kognitivt lärande. Det kan ofta vara 
ett teoribaserat lärande med en formell undervisning och muntlig instruktion som metod. En 
enbart teoretisk utbildning har visat sig vara svår att överföra och tillämpa praktiskt i arbetet. 
Att få kunskap genom enbart erfarenhet eller enbart formell utbildning räcker oftast inte. Båda 
dessa former för lärande bör därför kopplas samman och inte utesluta varandra. Båda 
perspektiven är nödvändiga för att förstå vårt lärande. Vidare kan de olika perspektiven vara 
användbara i olika typer av situationer och under olika omständigheter på arbetsplatsen, t.ex. 
behövs både praktiska och teoretiska kunskaper för att förstå och kunna jobba framgångsrikt 
med arbetsmiljö (Ellström, 1996). Individens lärande är en process som är ständigt pågående. 
Lärande är således inte en aktivitet som är separerad från det övriga livet, utan är en 
integrerad och pågående del av individens liv (Axelsson, 2002). 
 
Ett ändamålsenligt lärande i arbetsmiljöarbetet är baserat på rutiner, regler, kunskaper och 
reflektion.  
 

• rutinbaserade handlande styrs efter våra erfarenheter,  
• olika metoder styr vårt handlande efter regler,  
• handlingar baserat på kunskap är problemstyrt lärande,  
• reflektivt handlande är ett utvecklande och kreativt lärande (Ellström, 1996). 

 
Arbetsmiljöansvariga måste kunna handla kunskapsbaserat och reflektivt i arbetet och detta 
kräver att kunskapsnivån måste vara hög. Den kan höjas genom t.ex. någon form av 
utbildning. Det ställer även krav på arbetsorganisationens utformning. Det är dock av vikt att 
förena ett handlande på samtliga fyra nivåer för att kunna hantera välkända, rutinmässiga 
problem och nya eller okända problemsituationer. De olika formerna av lärande utesluter inte 
varandra (Ellström, 1996).   
 
2.4.2. Individens handlingsutrymme 
Vid en utbildning, i t.ex. arbetsmiljö, för chefer och arbetsledare är det av stor vikt att de nya 
kunskaperna verkligen används i arbetet, dvs. en utbildning måste resultera i olika slags 
effekter. Vid en utbildning sker först en påverkan. Individen påverkas genom att prata, 
diskutera, lyssna osv. Denna påverkan leder till ett visst lärande. Lärandet beror på individens 
inlärningsstil, utbildningsbehov, motivation, tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi 
människor lär på olika sätt, har olika inlärningsstilar, och dessa kan delas in i fyra olika 
grupper: 
 

• Konkreta upplevelser – upplevelseinriktade övningar, rollspel, praktikfall. 
• Reflekterande observation – föreläsningar, demonstrationer, litteraturläsning, behov av 

att lyssna och reflektera. 
• Abstrakt tänkande – teoretisera, analysera och lösa problem genom att tänka, 

generalisera och dra logiska slutsatser. 
• Aktivt experimenterande – pröva och experimentera, uppskattar övningar av olika slag 

(Lundmark, 1998). 
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Ett positivt lärande är när individen känner en möjlighet att bli bättre och att det är viktigt och 
angeläget att lära sig samt nyfikenhet och känslan av en utmaning. Det individen lär sig 
bearbetas och integreras med vad denne tidigare lärt sig och kunskapen utvecklas. 
Kunskapsutveckling sker under och efter en utbildning och är beroende av individuella 
faktorer samt kursens upplägg och genomförande. När man till slut använder det man lärt sig 
på utbildningen i arbetet kallas detta för kunskapsanvändning. För att kunna använda sina 
kunskaper krävs det att individen verkligen lärt sig något under utbildningen men det är minst 
lika viktigt att det finns ett handlingsutrymme för individen, Handlingsutrymmet sätter 
gränserna för kunskapsanvändningen. 
 
Handlingsutrymmet för en viss individ är kopplat till:  
 

• utbildningens genomförande och arbetsformer,  
• huruvida handlingsutrymmet för kunskapsanvändande diskuteras under utbildningen 

eller ej,  
• individuella egenskaper,  
• faktiskt handlingsutrymme,   
• upplevt handlingsutrymme (Lundmark, 1998). 

 
De organisatoriska förhållanden som påverkar handlingsutrymmet är organisationens storlek, 
struktur, kultur och historia (Lundmark, 1998). Individer integreras i de sociala strukturer och 
den kultur som utgör organisationen och deltar på det sättet i upprätthållandet eller 
förändringen av verksamhetens organisering. Man kan säga att vårt sätt att handla och arbeta 
utmärks i många situationer av en hög grad av rutin (Axelsson, 2002). Individer skapar 
tillsammans strukturerna för arbetsmiljöarbetet och att arbeta efter invanda rutiner kan ibland 
fungera som skygglappar och därmed försvåra upptäckt och hantering av nya kunskaper och 
förändringar i arbetsuppgifter (Ellström, 1996).  Det innebär också att lärande kan medföra att 
en individ godtar ett arbetssätt på grund av att strukturer i organisationen har blivit så stabila 
att de tas för givna. Arbetsmiljöarbetet i organisationen ska inte utgöra ett hinder, utan istället 
skapa möjligheter för en god arbetsmiljö (Axelsson, 2002). Vidare påverkas 
handlingsutrymmet även om verksamheten är relativt statisk eller snabbt föränderlig, om 
arbetsorganisationen är hierarkisk eller platt samt de statusrelationer som finns. Även 
arbetsinnehåll och samarbetsformer påverkar handlingsutrymmet (Lundmark, 1998). 
 
2.4.3. Förutsättningar för kunskapsutveckling  
För att kunna planera en utbildning på arbetet, med mål om ökade kunskaper och kompetens 
krävs det en medvetenhet om de olika faktorerna som kan styra och begränsa 
utbildningsprocessen och därmed även utbildningens resultat och effekter (Lundmark, 1998). 
 
Vid förändringar av arbetsrutiner, som t.ex. att föra in arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i 
verksamheten, krävs klara, tydliga och väl formulerade mål. Detta är viktigt för att motivera 
människor och möjliggöra lärandet. Minst lika viktig är dock att de individer som ska arbeta 
för att förverkliga målen verkligen förstår dem. De bör vara med och formulera mål, diskutera 
dem och fundera över om målen är de rätta och över de resultat man uppnår. De bör även 
kunna ta initiativ till förändringar av mål och arbetsformer. Det ska vidare finnas utrymme för 
delaktighet i utformandet av arbetet för de anställda. Möjlighet ska ges till att ifrågasätta, 
diskutera och reflektera över arbetsuppgifterna (Ellström, 1996).    
 
Det är även viktigt att se till att de rätta kunskaperna finns. De anställda ska ha tillräckliga 
teoretiska kunskaper för att kunna tolka och dra korrekta slutsatser av den information som 
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finns tillgänglig. Erfarenheter bör kompletteras med någon form av utbildning. Den utbildning 
man väljer bör bygga på en integration mellan erfarenhetsbaserat lärande och planerade 
utbildningar. Utbildning kan påverka och förändra individers eller gruppers arbetssätt, 
kunskaper, föreställningar och normsystem. Vidare kan det även påverka organisationens 
rådande kultur och traditioner. Utbildningsinsatser kan vara inriktade på ett ökat individuellt 
och/eller organisatoriskt lärande (Ellström, 1996). Vad man bör tänka på är bl.a.: 
 

• Utgå från problem och utvecklingsbehov i verksamheten. 
• Basera på individens erfarenheter av problemlösning i praktiska situationer. 
• Bedriv i former som ger möjligheter till dialog dels mellan och inom olika grupper av 

personal, dels mellan personal och experter inom olika områden. 
• Planera och genomför i samverkan med dem som direkt berörs av utbildningen. 

 
För att kunna omsätta mål och planer i konkret praktisk handling krävs en tro på den egna 
förmågan samt på handlingsutrymmet. Finns inte handlingsutrymme hindrar det ofta 
kunskapsutvecklingen negativt. Vidare främjas vår kunskapsutveckling och motivation av 
erfarenhetsutbyten och reflektion i det dagliga arbetet. Att ta sig tid att reflektera kan innebära 
att granska handlingars mål och konsekvenser och kan möjliggöra en prövning av 
förutsättningarna för att vi handlar som vi gör. T.ex. kan de anställda ges möjlighet att kritiskt 
granska den dagliga verksamheten, i mindre grupper eller under handledning. Det är även 
viktigt att på arbetsplatsen organisera både för ett organisatoriskt lärande samt för ett 
individuellt lärande. Förutsättningar måste finnas för de anställda att i det dagliga arbetet 
kunna pendla mellan ett handlande som baseras på rutin och ett handlande baserat på 
reflektion. Slutligen har ledningen en stor och avgörande roll över verksamhetens lärande och 
de kunskaper som finns.  Ledningen ska stödja utvecklingsarbetet, ställa krav och klargöra 
vad som förväntas samt legitimera och bidra till att utvecklingsarbetet prioriteras. Ledningen 
bör även tillhandahålla tillräckliga resurser för att ett nytt arbetssätt ska kunna implementeras 
(Ellström, 1996).    
 
En annan viktig del i kunskapsutvecklingen är att vara motiverad för uppgiften. Finns inte den 
grundläggande motivationen att jobba med arbetsmiljö påverkas lärandet samt det praktiska 
arbetet med arbetsmiljöfrågor. Med motivation menas drivkraften bakom våra handlingar 
(Ellström, 1996). Motivation är inte ett personlighetsdrag som några människor har och andra 
inte, motivation uppstår som en interaktion mellan individen och situationen. 
Motivationsnivån varierar både mellan människor och inom individen (Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2005). Man kan skilja på yttre och inre motivation. Det är framförallt den 
inre motivationen som är avgörande. Den innebär att man handlar på ett visst sätt därför att 
handlandet har ett egenvärde, dvs. är intressant i sig oberoende av vad handlandet leder till.  
Man deltar t.ex. i en utbildning på arbetsplatsen för att dess innehåll upplevs vara intressant 
och motiverande och inte enbart för att någon kräver det (Ellström, 1996). Detsamma gäller 
för arbetsmiljöarbetet. Målet är att chefen ska göra rätt saker för sin egen och sina 
medarbetares skull och inte enbart för att lagen säger så (Axelsson, 2002). Följande faktorer 
motiverar arbetet: 

• Arbetets mångsidighet; att arbetet ställer krav på och ger möjlighet att utnyttja olika 
kompetenser. 

• Inriktning på helheten; få utföra ett arbete från början till slut. 
• Arbetets praktiska betydelse; att utförandet av arbetet har någon form av värde för 

eller påverkan på andra människor. 
• Arbetets handlingsutrymme; tillåtas vara med att besluta om arbetets utförande. 
• Återkoppling; information om arbetets resultat.    
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Det är mycket som tyder på att själva handlandet och dess resultat påverkas beroende på 
vilken typ av motivation det är frågan om. Den inre motivationen bestäms av ett samspel 
mellan arbetsinnehåll, individens upplevelser och bakgrundsfaktorer samt kulturen på 
arbetsplatsen (Ellström, 1996). 
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3. DET STUDERADE FÖRETAGET 
 
Kapitlet visar en inblick i vad ett aktiebolag är samt hur det fungerar. Vidare görs även en 
presentation av det undersökta företaget där det bland annat framkommer hur dess 
organisation ser ut. 
 
3.1. Aktiebolag 
Det undersökta företaget är ett privat aktiebolag. I AFS 2001:1 tas arbetsgivarbegreppet upp. 
”Med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i juridisk mening, dvs. en fysisk eller 
juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda”. Ett aktiebolag är en juridisk 
person och alla som är anställda i verksamheten är arbetstagare. Det gäller även chefer och 
arbetsledande personal, till exempel VD i ett aktiebolag. Det är alltså bolaget som blir 
arbetsgivare till alla anställda (Frostberg, 2005 a).  
 
Företaget är ett bolag som ingår i en stor koncern. En koncern är ingen juridisk person och 
kan alltså inte vara arbetsgivare. De olika bolagen som ingår i koncernen är alltså vart och ett 
självständiga juridiska personer och egna arbetsgivare. Att en koncern inte betraktas som en 
arbetsgivare betyder inte att de inte har något inflytande över de enskilda bolagen. Koncernen 
har stort inflytande både ekonomiskt och i övrigt. Vad koncernledningen har för inställning i 
fråga om arbetsmiljö har ofta stor betydelse för de enskilda aktiebolagen. 
 
I ett aktiebolag är det bolagsstämman som är det högsta beslutande organet. Styrelsen och den 
verkställande direktören (VD) är de verkställande organen. De kallas ofta för 
företagsledningen. Det är aktiebolagets styrelse som är arbetsgivarens yttersta företrädare. Om 
styrelsen består av fler än en ledamot ska det finnas en ordförande. Ordföranden ska leda 
styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsen väljs av 
bolagsstämman och styrelsen väljer i sin tur ordförande. VD är anställd i aktiebolaget och är 
utsedd av styrelsen. Enligt arbetsmiljölagen skyddas VD i egenskap av arbetstagare. En VD i 
ett aktiebolag är som sagt anställd och har därför i praktiken en dubbel roll. Som anställd är 
VD arbetstagare och har egna rättigheter och skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Av 
personalen betraktas VD däremot oftast som arbetsgivare. Detsamma gäller även för andra 
chefer och arbetsledare i aktiebolag (Frostberg, 2005 a).  I verkligheten i ett aktiebolag ligger 
oftast arbetsmiljöansvaret på både styrelsen och VD. Det är mycket viktigt att styrelsen ger 
VD tillräckligt manöverutrymme att ta sitt ansvar. Ser man hur tillsynen och 
myndighetskontrollen fungerar i praktiken så inriktar sig Arbetsmiljöverket nästan uteslutande 
på VD och underställda chefer trots att brister i många fall kan bero på styrelsens agerande 
och beslut (Johansson, 2005).  
 
Förhållandet mellan styrelsen och VD i ett aktiebolag innebär oftast att uppgifter fördelas 
mellan dem. Styrelsen är överordnad VD i fråga om aktiebolagets ledning och förvaltning. I 
praktiken innebär arbetsfördelningen att VD sköter bokföring och förvaltning av medel. 
Uppgiftsområdet innefattar naturligt även arbetsmiljöfrågorna. Styrelsen svarar för övrig 
ledning och förvaltning och betraktas som aktiebolagets yttersta arbetsgivarföreträdare. I stora 
företag kan VD på grund av sina kunskaper, sitt dagliga arbete och sina kontakter med 
personalen få stort inflytande även i mycket viktiga frågor. Styrelsen får då en mer 
rådgivande, övervakande och uppföljande roll. Styrelsen är alltid skyldig att fortlöpande 
kontrollera VD:s arbete och vid behov ge nya eller ändrade anvisningar till henne eller 
honom. Det gäller också i arbetsmiljöfrågor (Frostberg, 2005 a).  
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I ett aktiebolag behöver den högsta ledningen fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att bolaget ska kunna uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet. Uppgifterna ska läggas ut på personer i linjen och bör i så stor utsträckning 
som möjligt följa beslutsordningen i verksamheten. Som AFS 2001:1 tar upp ska 
arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, 
arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och 
en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
3.2. Organisationen 
Det undersökta företaget är en del i ett internationellt pappersföretag (koncern) med drygt 
45000 anställda och en årlig omsättning på 85 miljarder kronor. Det internationella 
pappersföretaget är ett privat aktiebolag. 
 
Företagskoncernen har en koncernledning bestående av en styrelse och under den sitter en VD 
och en koncernchef.  VD och koncernchef handhar den löpande kontrollen av koncernen och 
dit rapporterar koncernens affärsgruppschefer. VD, koncernledning samt staber svarar för 
formuleringen av koncernens övergripande strategi, affärsstyrningen, fördelningen mellan 
finansiella resurser mellan affärsområdena samt för koncernens finansiering, kapitalstruktur 
och riskhantering. Vidare ansvarar de även för att sammanställa affärsgruppernas ekonomiska 
rapportering, för kommunikation med aktiemarknaden samt en rad andra frågor av 
koncernövergripande natur. 
 
Koncernledningens VD ansvarar över sex stora affärsgrupper.  I varje affärsgrupp sitter en 
VD/president. Varje affärsgrupp förfogar över egna staber och resurser vilket möjliggör en 
effektiv operativ ledning och kontroll. Affärsgruppen har ansvar för den löpande 
verksamheten, frågor rörande företagsförvärv och andra strategiska investeringar. Varje 
affärsgrupp har en styrelse som är sammansatt av representanter från koncernledningen och 
den berörda affärsgruppens ledning. Relationen mellan affärsgrupperna och koncernledningen 
är främst knuten till arbetet i respektive affärsgruppsstyrelse.   
 
Respektive affärsgrupp har i sin tur divisioner som är inriktade på olika produkter. Varje 
division har sin VD samt ett antal produktionsenheter, så som t.ex. pappersbruk. Alla 
produktionsenheter har sin styrelse och sin VD och de är ett eget aktiebolag. För en tydligare 
organisationsbeskrivning över hela koncernen se bilaga 8.  
 
Det undersökta företaget är en av produktionsenheterna. Det är beläget i norra delen av 
Sverige och har ca 300 anställda varav 14 procent är kvinnor. Den årliga omsättningen är 
kring 1500 miljoner kronor. 
 
I organisationen finns en VD samt sex underavdelningar bl.a. administration, underhåll, 
teknik etc. Varje underavdelning har en chef. Dessa avdelningar är olika till storlek och har ett 
varierande antal underavdelningar och anställda. Till varje underavdelning finns en chef som i 
sin tur har ett antal arbetsledare under sig. Arbetsledarna har vidare ett antal medarbetare. För 
tydlig organisationsbeskrivning av företaget se Bilaga 9.  
 
3.3. Olycksfall och sjukfrånvaro 
Företagets arbetsmiljöpolicy tar som tidigare nämnts upp att ett mål är att eliminera 
olycksfallen samt arbeta för att fysisk och psykisk belastning inte ger upphov till 
arbetsbetingad sjukdom eller ohälsa. Nedan presenteras en kort översikt över antalet 
olycksfall och frånvarodagar. Fullständiga diagram visas i bilaga 10. 
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Under 2005 har det skett två olycksfall och sju nollolycksfall. Ett nollolycksfall är ett 
olycksfall som inte lett till sjukfrånvaro. T.ex. om någon halkar och stukar foten men är 
tillbaka och jobbar redan nästa dag betraktas det som ett nollolycksfall. Antalet frånvarodagar 
efter olycksfall har under 2005 varit 13 stycken. Under 2004 var antalet olycksfall fyra och 
antalet frånvarodagar på grund av olycksfallen 78. Därtill skedde tre nollolycksfall under året. 
Som diagram 4 visar (bilaga 10) har antalet olycksfall minskat under de trettio senaste åren. 
Från att 1974 ha förekommit 26 olycksfall förekommer idag endast två. Under de trettio åren 
har vissa år medfört ett högre antal olycksfall, ta t.ex. 1990 då antalet olycksfall var uppe i 20 
till antalet. År 2001 skedde 11 olycksfall men därefter sjönk antalet markant. Antalet 
frånvarodagar till följd av olycksfall har det sista året sjunkit avsevärt. Från att de sista fem 
åren legat kring 50 frånvarodagar är nu antalet nere på 13 dagar. År 1996 visar på ett tungt år 
sett ur antalet frånvarodagar till följd av olycksfall. Då uppnåddes hela 215 dagar. 
 
Som diagram 6 visar (bilaga 10) har den totala sjukfrånvaron ökat under de senaste tio åren. 
Det är framförallt LO, dvs. de kollektivanställda, som har en negativt ökande trend. Under 
2003-2004 sjönk sjukfrånvaron något, för både LO och PTK, för att sedan öka igen. PTK 
innefattar tjänstemännen på pappersbruket och är ca 55 stycken till antalet. De främsta 
orsakerna till långtidssjukskrivning, under de senaste fem åren, är framförallt problem med 
nacke, axlar, rygg och knä samt psykosociala problem så som depression, dålig sömn och 
utmattning.  
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4. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet från undersökningen och ställs i jämförelse med den 
ideala bilden som presenteras bland annat på företagets intranät. Resultatet är uppdelat i tre 
delar och fokuserar på delegering, utbildning och kunskaper samt arbetsmiljöarbetet idealt 
och i praktiken. Under varje del görs även en sammanfattande kommentar av det aktuella 
ämnet. Avslutningsvis görs en gemensam analys över delegeringen, utbildning och kunskaper 
samt arbetsmiljöarbetet idealt och i praktiken. I den gemensamma analysen tas de teoretiska 
utgångspunkterna upp i förhållande till resultatet men även de krav som ställs från lagar, 
föreskrifter och från företaget diskuteras. I den gemensamma analysen kommer slutligen en 
analys att föras kring lärande på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning och kunskaper  Arbetsmiljöarbetet idealt och 

i praktiken 
 

  
 
 
    
        Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
    
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Presentation av resultatet utifrån uppsatsens syfte. 
 
 
Att ha de rätta kunskaperna om arbetsmiljöarbete är av oerhört stor vikt samtidigt som dessa 
kunskaper även ska kunna användas i praktiken. En annan viktig del är att delegeringen av 
arbetsmiljöuppgifter är tydlig och att tillräckligt med resurser finns. Alla tre faktorer går 
samman och är betydelsefulla för att kunna arbeta funktionellt med arbetsmiljö.  
 
4.1 Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
På företagets intranät framkommer uppgifter kring hur delegering av arbetsmiljöuppgifter ska 
se ut och fungera. Dessa uppgifter ställs i jämförelse med de uppgifter om delegering som 
framkommit efter att frågor ställts till chefer och arbetsledare på arbetsplatsen.  
 
4.1.1. Ideal bild över delegering av arbetsmiljöuppgifter  
I företagets dokument framkommer att företagets VD har det yttersta ansvaret för 
arbetsmiljön. I en delegationsordning ska tydligt framgå vilka som har arbetsmiljöuppgifter 
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och befogenheter. Kring delegeringsfrågan påpekar företaget att lagstiftningen bland annat 
innebär skyldigheter för arbetsgivaren att systematiskt planera, leda och kontrollera 
arbetsmiljöarbetet i företaget samt upprätta handlingsplaner för verksamheten. Formellt följer 
ansvaret för arbetsmiljön den gällande linjeorganisationen och den delegering av 
arbetsuppgifter och befogenheter som följer av denna. 
 
Arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet fördelas eftersom högsta ledningen inom 
företaget svårligen kan ha överblick över hela den verksamhet som bedrivs. Arbetsgivaren 
skall fördela arbetsuppgifterna så att det klart framgår vem som är skyldig att agera i olika 
arbetsmiljöfrågor. Det är därför nödvändigt med en beskrivning av vilka arbetsuppgifter som 
finns på olika nivåer i organisationen. För att en person som tar på sig en arbetsuppgift skall 
bli ansvarig, krävs tillgång till resurser, kompetens för uppgiften och befogenheter. Med 
befogenhet i det här fallet menas rätt att företräda arbetsgivaren. 
 
Delegering på pappersbruket ska utföras enligt följande modell: 
 

• Arbetsuppgifter överförs till personen som får befogenheter och har kompetens för 
uppgifterna, 

• I och med detta överförs också ansvaret för uppgifterna. 
• Den chef eller arbetsledare som inte har befogenhet att lösa ett problem ska returnera. 

När befogenheterna inte räcker till finns alltid möjlighet att returnera kvar. Därmed 
återförs också ansvaret. 

 
För att säkerställa att företaget uppfyller kraven i lagstiftningen anser de att en dokumenterad 
ersättarplanering bör finnas. När en befattningshavare med arbetsmiljöarbetsuppgifter är 
frånvarande på grund av tjänsteresa, ledighet eller sjukdom skall ersättare utses. Av 
ersättarplaneringen ska framgå vem som ersätter och om det finns inskränkningar i ansvaret 
för ersättaren. Det finns ingen automatik så att ersättaren utan att kontaktas går in på ordinarie 
befattningshavares plats vid dennes frånvaro, ersättaren måste vidtalas så att den period som 
uppdraget omfattar är tydligt. Ersättarplaneringen ska dokumenteras och förvaras på 
respektive avdelning och det är avdelningschefens ansvar att listan är aktuell. 
 
4.1.2. Faktisk bild över delegering av arbetsmiljöuppgifter  
För att få en tydlig bild över hur delegeringsordningen ser ut i företaget skickades mail ut till 
alla chefer och arbetsledare (bilaga 2). I mailet ställdes frågor kring delegering av 
arbetsmiljöuppgifter (bilaga 1).  
 
Av de sju avdelningscheferna är det fyra stycken som har en skriftlig och tydlig delegering 
över vilka arbetsmiljöuppgifter de har som chef. Vidare har en av avdelningscheferna en 
skriftlig delegering som är skriven till dennes tidigare befattning. Till den nuvarande 
befattningen finns en muntlig delegering. De två resterande avdelningscheferna har båda en 
muntlig delegering. Alla avdelningschefer är medvetna om att de har ansvar över 
arbetsmiljöuppgifter men någon av dem påpekar att de inte gått igenom vad det egentligen 
innebär att ha ett sådant ansvar.  
 
Några av avdelningscheferna har i sin tur delegerat uppgifter vidare till chefer och 
arbetsledare under dem i linjeorganisationen. Dessa delegeringar har gjorts skriftligt till vissa 
och muntligt till andra. Här påpekar några av cheferna och arbetsledarna att de inte fått den 
information som behövs för att förstå vad delegeringen innebär.  
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Svaren från frågorna i mailet visar på att alla inte har klart för sig och förstår vad som menas 
med delegering av arbetsmiljöuppgifter. Bland annat menar någon att det inte finns någon 
delegering men att arbetsmiljöuppgifterna finns skrivna i befattningsbeskrivningen. Vidare 
skriver någon att de får delegering av arbetsmiljöuppgifter ibland, när det till exempel krävs 
snabba insatser.  
 
De skriftliga delegeringar som finns i företaget tar upp vem delegeringen riktar sig till och vad 
denne har för uppgift i företaget. Där står även vad en delegering innebär och varför en 
delegering valts att göra. Dessutom går man igenom vilka de olika uppgifterna är som 
delegeras ut. Delegeringarna tar även upp att det finns möjlighet att returnera ansvaret tillbaka 
till närmaste chef om inte möjlighet finns att hantera arbetsmiljöfrågorna. Delegeringarna är 
underskrivna av både VD och mottagaren. 
 
Få av cheferna och arbetsledarna menar att ersättarplaneringar finns på arbetsplatsen. Någon 
påpekar att ersättarbeskrivningen är muntlig och inte skriftlig. En av cheferna menar att en 
ersättarplanering finns vid längre tids frånvaro. 
 
Alla de chefer och arbetsledare som svarat på frågorna i mailet anser att de har ett ansvar över 
att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande på arbetsplatsen.  
 
4.1.3. Sammanfattande kommentarer av delegering av arbetsmiljöuppgifter 
 
Tabell 2: Sammanfattning av företagets delegering av arbetsmiljöuppgifter. 
  
 
      Ja        Nej   Delvis Kommentarer 

 
Skriftliga delegeringar     X     Finns, men inte till alla 
 
Ersättarbeskrivningar                 X                    Ersättarbeskrivningar saknas 
               
Tillräcklig info. om vad                                                  Flera saknar kunskap om vad  
delegeringen innebär     X       ansvaret egentligen innebär 
 
Tydliga skriftliga delegeringar        X                               De skriftliga delegeringar som  
                             finns är relativt tydliga 
 
 
Den faktiska bilden överensstämmer inte helt med den bild som presenteras av företaget. Bara 
en del av delegeringarna är skriftligt utförda och tydliga ersättarbeskrivningar existerar inte 
trots tydliga krav från företaget. Några av cheferna påpekar även att de inte fått tillräcklig 
information om vad delegeringen egentligen innebär. Vidare finns skriftliga delegeringar som 
gjorts tillräckligt omfattande och tydliga. Kunskaper finns över hur delegeringar ska 
formuleras och vad de ska innehålla. I företagets dokument finns dock inga påpekanden om 
att delegeringar ska vara skriftliga. 
 
4.2. Utbildning och kunskaper 
Avsnittet behandlar utbildning och kunskaper kring arbetsmiljö. Här ställs resultatet från 
Enkätens Del 2 mot de arbetsmiljöutbildningar som hållits på arbetsplatsen. Syftet med 
utbildningarna har varit att få tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö hos medarbetarna.   
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4.2.1. Genomförda arbetsmiljöutbildningar 
En del utbildningar om arbetsmiljö för arbetsmiljöuppgiftsansvariga samt för övrig personal 
har genomförts på pappersbruket. Syftet har varit att stärka kunskaperna och kompetensen av 
arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Arbetsmiljöutbildning 
Alla anställda skall ha en grundläggande kunskap om den arbetsmiljö och de arbetsmiljölagar 
som gäller för arbetsplatsen. Alla anställda skall ha kännedom om de risker de utsätts för i sitt 
arbete, information om detta ges av närmaste chef. Vid nyanställning ingår detta som en del 
av introduktionsutbildningen. Utbildning erbjuds med regelbundna mellanrum samt vid direkt 
förfrågan från avdelningarna. Personal i ledande ställning skall ha tillräcklig kunskap om: 
 

• regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall, 
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt, 
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Ovanstående punkter återfinns i AFS 2001:1. 
 
Nyanställd personal med arbetsmiljöuppgifter och nyutsedda skyddsombud skall inom 6 
månader ges möjlighet till en grundläggande arbetsmiljöutbildning eller motsvarande. För 
nyanställda med personalansvar ingår detta i introduktionsutbildningen. Närmaste chef 
ansvarar för att anställd med arbetsmiljöarbetsuppgifter genomgår utbildning.  
 
SAM- introduktion 
Syftet är att säkerställa att all personal inom företaget känner till hur SAM är uppbyggt och 
hur systemet skall användas i verksamheten. Personalen skall genom en kortare utbildning få 
kännedom om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är upplagt i företaget. All personal skall 
genomgå introduktionen. Nyanställd personal får information i samband med introduktionen. 
Närmaste chef ansvarar för att personalen deltar i introduktionen. 
 
ReAkt (Reagera Aktivera) 
ReAkt utbildning är ett arbetssätt för att systematiskt få alla medarbetare att reagera på och 
åtgärda s.k. avvikelser (steget före ett tillbud) i syfte att minska antalet olyckor och tillbud på 
arbetsplatsen. Avvikelser kan t.ex. vara skräp på golvet som innebär risk för att snubbla eller 
t.ex. en hal trapp som måste sandas. 
 
Utbildningarna bedrivs i tvärgruppsform med egna handledare under överinseende av utsedd 
ReAkt samordnare. Nyanställd personal får i samband med introduktionsutbildningen en 
inblick i ReAkt-verksamheten. Företagets Arbetsmiljögrupp beslutar när behov av utbildning 
eller uppföljning är aktuellt.  
 
4.2.2. Kunskaper efter arbetsmiljöutbildningar 
Resultatet från enkätens Del 2 visar vilka teoretiska kunskaper om arbetsmiljöarbete som 
pappersbrukets chefer och arbetsledare innehar (bilaga 5). Först presenteras ett diagram av 
fördelningen över antalet rätt och därefter görs en genomgång av alla påståenden indelade i 
respektive frågeområde. 
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Nedan presenteras resultatet efter att, som nämnts tidigare, 15 påståenden tagits bort. 
Maximala antal rätt är 47. Enkäten har besvarats av 27 chefer och arbetsledare. I 
presentationen av resultatet benämns dessa även som respondenter.  
 

 
Stolpdiagram 1: Visar fördelningen över antal rätt. Maximala antal rätt är 47. 
 
 
Som diagrammet visar är resultatet i enkäten högt. Av maximala 47 rätt är det lägsta resultatet 
37. Det var ingen som lyckades få alla rätt men några var, som synes, nära. En fick 45 rätt och 
två respondenter fick 44 rätt. Sju stycken lyckades skrapa ihop hela 43 rätt. 
 
Summan av antalet rätt på varje påstående presenteras som tabell i Bilaga 12. I tabellen har 
påståendena samma nummer som i enkäten (bilaga 5). Tabellen visar att antalet rätt på varje 
påstående är skiftande. Några påståenden har alla svarat rätt på medan vissa har ett fåtal eller 
fler felaktiga svar.  
 
Nedan presenteras resultatet av alla påståenden indelade i respektive frågeområde. Facit 
presenteras också. Sammanlagt har 27 chefer och arbetsledare svarat på enkäten vilket innebär 
att 27 antal rätta svar är det högsta.      
 
 
Tabell 3: Resultat av frågorna som behandlade området ”Naturlig del”.  
 
Påståenden     Rätt svar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en del i den 
dagliga verksamheten. Sant 
 
28. Att arbetsmiljöfrågor ska vara ”en naturlig del i verksamheten” 
innebär att det bör avsättas särskild tid till att arbeta med och att 
utveckla ett arbetsmiljösystem som på samma sätt som produktion, 
ekonomi och kvalitet betraktas som ett självständigt system i 
verksamheten. Sant 
 
43. Arbetsmiljöarbetet bör i första hand organiseras i en speciell 
grupp vid sidan av den ordinarie linjeorganisationen. Falskt 
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Här svarade nästan alla respondenter rätt på alla påståenden. De var bara två som inte visste 
att arbetsmiljöfrågor ska vara en ”naturlig del i verksamheten” och att det innebär att det bör 
avsättas tid till att arbeta med och utveckla ett arbetsmiljösystem som på samma sätt som 
produktion, ekonomi och kvalitet beaktas som ett självständigt system i verksamheten. Vidare 
tror en att arbetsmiljöarbetet ska organiseras vid sidan av den ordinarie linjeorganisationen. 
En respondent har valt att inte besvara den frågan. 
 
 
Tabell 4: Resultat av frågorna som behandlade området ”Medarbetarnas medverkan” 
 
Påståenden       Rätt svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På påståendet om medarbetarna i första hand ska rapportera risker till skyddsombudet har fem 
svarat fel. Två av de tillfrågade tror att ett grundkrav är att skyddsombud inte ska ha rätt att 
medverka i arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Tabell 5: Resultat från frågorna som behandlade området ”Kunskap” 
 
Påståenden                Rätt svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här är det påstående tre som medfört flest felaktiga svar. Sex stycken tror att det är 
medarbetarens uppgift att själv se till att han/hon har tillräckliga kunskaper, befogenheter och 
tid för att kunna utföra en arbetsmiljöuppgift. På detta påstående har en valt att inte svara. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Det är både chefens och medarbetarens uppgift att ge förslag på 
lämpliga åtgärder vid risker i arbetet. Sant 
 

9. Ett grundkrav är att skyddsombud inte ska ha rätt att medverka i 
arbetsmiljöarbetet. Falskt 
 

19. Medarbetaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 
genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. Sant 
 

49. Medarbetaren ska i första hand rapportera risker till 
skyddsombudet, som vidarebefordrar informationen till närmaste chef. 
Falskt  
 
42. Det är skyddsombudets uppgift att se till att övriga medarbetare 
har tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet för att 
ohälsa och olycksfall ska kunna undvikas. Falskt 

3. Det är medarbetarens uppgift att själv se till att han/hon har tillräckliga 
kunskaper, befogenheter och tid för att kunna utföra en delegerad uppgift. 
Falskt 
 

29. Det är helt nödvändigt att medarbetaren får klart för sig vilka risker 
som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som skall göras för att 
undvika ohälsa och olycksfall. Sant 
 

42. Det är skyddsombudets uppgift att se till att övriga medarbetare har 
tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet för att ohälsa och 
olycksfall ska kunna undvikas. Falskt 
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Tabell 6: Resultat från frågorna som behandlade området ”Delegering och ansvar” 
 
Påståenden                             Rätt svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästan alla svarade fel på påståendet om det är arbetsgivaren som bestämmer hur 
arbetsmiljöansvaret ska fördelas inom verksamheten. Ett stort antal felaktiga svar gavs även 
på påståendet om en delegering av arbetsmiljöuppgifter enbart ska ges till bestämda personer 
eller befattningar och inte till grupper. Tio stycken håller inte med i detta påstående. Att det 
bör finnas en ersättare om den som har arbetsmiljöuppgifter är sjuk eller kanske bortrest visste 
inte fyra av respondenterna. Sex stycken vet inte heller att delegering av arbetsuppgifter som 
rör arbetsmiljön innebär att speciella arbetsuppgifter läggs ut på olika personer.  
 
 
Tabell 7: Resultat från frågorna som behandlade området ”Definition av SAM” 
 
Påstående                          Rätt svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Det är medarbetarens uppgift att själv se till att han/hon har tillräckliga kunskaper, befogenheter 
och tid för att kunna utföra en delegerad uppgift. Falskt 
 

5. Om delegerade arbetsmiljöuppgifter inte kan fullföljas ska ansvaret ges tillbaka till arbetsgivaren. 
Sant 
 

8. En delegering av arbetsmiljöuppgifter ska enbart ges till bestämda personer eller befattningar och 
inte till grupper. Sant 
 

21. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet fördelats. Sant 

 

30. Arbetsgivaren ska se till att de som delegeras uppgifter i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen är 
tillräckligt många, har de befogenheter, resurser och kompetens som behövs. Sant 
 

36. För att arbetsmiljöarbetet hela tiden ska fungera bra bör det alltid finnas en ersättare om den som 
har arbetsmiljöuppgifter är sjuk eller kanske bortrest. Sant 
 
41. Delegering av arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön innebär att speciella arbetsuppgifter läggs ut 
på olika personer. Sant 
 

44. Arbetsgivare som hyr in arbetskraft tillfälligt, exempelvis på entreprenad, är skyldig att följa 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, i fråga om det arbete som inhyrningen gäller. Sant 
 
50. En delegering av arbetsmiljöuppgifter vid större arbetsplatser ska inte vara skriftlig. Falskt 
 
51. Arbetsmiljöansvar har ett förebyggande syfte.  Sant  
  
 
58. En delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär att den som fått uppgifter automatiskt blir straffad 
vid en arbetsolycka. Falskt 
 
61. När det handlar om riktigt svåra arbetsmiljöproblem kan företagshälsovården få ta över 
arbetsmiljöansvaret från arbetsgivaren. Falskt 
 
62. Arbetsgivaren bestämmer hur arbetsmiljöansvaret ska fördelas inom verksamheten. Falskt 

6. Det förebyggande arbetet är det primära enligt föreskrifterna 
för systematiskt arbetsmiljöarbete. Sant 
 

7. Enligt föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete räcker 
det i princip att undersöka vilka risker som finns i verksamheten 
och bedöma hur allvarliga de är. Falskt 
 

20. Med ”systematiskt arbetsmiljöarbete” avses arbetsgivarens 
arbete med att undersöka verksamheten, genomföra åtgärder och 
följa upp dessa på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs. Sant 
 

31. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att först och främst 
åtgärda arbetsmiljöproblemen när de uppstår. Falskt 
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Frågeområdet ”Definition av SAM” visar på ett högt kunnande. Vid varje påstående har en 
respondent svarat fel. 
 
 
Tabell 8: Resultat från frågorna som behandlade området ”Företagshälsovård” 
 
Påstående                       Rätt svar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att företagshälsovården tillsammans med arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön tror sex 
respondenter. Samtidigt är det ingen som tror att företagshälsovården kan ta över 
arbetsmiljöansvaret från arbetsgivaren när det handlar om riktigt stora arbetsmiljöproblem. 
Vidare är det två som tror att företagshälsovården inte kan tas in som extern resurs för att lösa 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 
 
 
Tabell 9: Resultat från frågorna som behandlade området ”Riskbedömning, åtgärder och uppföljning” 
 
Påståenden                           Rätt svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Företagshälsovården kan som extern resurs tas in för att 
lösa uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen. Sant 

 

34. Företagshälsovården har tillsammans med arbetsgivaren 
ansvaret för arbetsmiljön. Falskt 
 

61. När det handlar om riktigt svåra arbetsmiljöproblem kan 
företagshälsovården få ta över arbetsmiljöansvaret från 
arbetsgivaren. Falskt 

25 
 
 

21 
 

27 

11. Undersökningar i arbetsmiljön behöver inte göras regelbundet utan bara vid 
ohälsa och olycksfall samt vid förändringar i verksamheten. Falskt 
 
13. En riskbedömning ska inte dokumenteras skriftligt. Falskt 
 
14. Utredningar av arbetsmiljön bör göras både före och efter att förändringar skett 
i organisationen. Sant 
 
17. Alla olyckor och sjukdomar som uppstår i arbetet behöver inte ses över och 
åtgärdas. Falskt 
 
24. En uppföljning av genomförda åtgärder i arbetsmiljön är inte nödvändigt. 
Falskt  
 
33. En uppföljning av vidtagna åtgärder bör göras. Sant 
 
35. Undersökning och riskbedömning är inte en del i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. Falskt 
 
38. Det bästa sättet att åtgärda högt buller är att använda moderna, 
individanpassande och effektiva hörselskydd. Falskt 
 
39. Undersökning och riskbedömning är en förutsättning för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bättre, fysiskt, psykiskt och socialt. 
Sant 
 
45. Genomförda åtgärder ska föras in i en handlingsplan, där det också ska anges 
av vem och när åtgärden utfördes. Falskt 
 
46. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem är varningssignaler om 
risker i arbetet. Sant 
 
48. Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 
systematik i arbetsmiljöarbetet. Sant 
 
56. Riskbedömningar ska endast utföras för fysiska risker. Falskt 
 
57. Att arbeta övertid är alltid en psykosocial risk. Falskt 
 
59. Arbetsgivaren är skyldig att varje år göra en (skriftlig) sammanställning av 
ohälsa och olycksfall som inträffat i arbetet. Sant 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

27 
 

27 
 

26 
 

20 
 

25 
 
2 
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25 
 

27 
 

14 
 

27 



 42

Här är det framförallt ett påstående som alla utom två svarat fel på. De tror alla att 
genomförda åtgärder ska föras in i en handlingsplan, där det också ska anges av vem och när 
åtgärden utfördes. Att det bästa sättet att åtgärda högt buller är att använda moderna, 
individanpassade och effektiva hörselskydd tror sju av de tillfrågade. Vidare anser fyra 
stycken att stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem inte är varningssignaler om 
risker i arbetet. 
 
Två av de tillfrågade tror inte att undersökning och riskbedömning är en förutsättning för att 
kunna vidta lämpliga åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bättre fysiskt, psykiskt och socialt. 
Att övertid alltid är en psykosocial risk tror 13 tillfrågade. 
 
 
Tabell 10: Resultat från frågorna som behandlade området ”Tillbud och olycksfall” 
 
Påståenden           Rätt svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att tillbud är lindrigare skador som inte leder till sjukskrivning anser tretton av 
respondenterna. På detta påstående har även en valt att inte svara. Två tror att olycksfall är 
svåra skador som leder till minst två veckors sjukskrivning. 
 
4.2.3. Sammanfattande kommentarer om utbildning och kunskaper 
Företaget har som mål att alla ska ha goda kunskaper och förståelse kring arbetsmiljöarbete. 
En del utbildningar har genomförts för att nå uppsatt mål. Bland annat ska personal i ledande 
ställning ha tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse om arbetsmiljön. 
 
I den enkät som gjorts visar resultatet att chefer och arbetsledare överlag har goda teoretiska 
kunskaper om arbetsmiljöarbete. Vissa områden och påståenden i enkäten tyder dock på en 
viss okunskap, bl.a. om ansvar och delegering, skyddsombudens roll samt delvis även vissa 
påståenden kring riskbedömning och åtgärder. 
 
De utbildningar som utförts på arbetsplatsen tycks ha täckt in stora delar av systematiskt 
arbetsmiljöarbete och överlag finns goda teoretiska kunskaper. Frågan man då kan ställa sig är 
om kompetens finns att använda dessa kunskaper på ett tillfredsställande sätt i praktiken. Att 
det finns möjlighet att använda de inlärda kunskaperna är avgörande annars är de till ingen 
nytta. 
 
4.3.  Arbetsmiljöarbetets funktion idealt och praktiskt 
Arbetsmiljöarbetet ska genomföras enligt vissa riktlinjer som företaget satt upp. På papper är 
dessa riktlinjer och arbetssätt noggrant presenterade. Genom intervjuer med skyddsombud är 
syftet att få en överblick över hur chefernas och arbetsledarnas kunskaper används i praktiken.  

12. Tillbud är lindrigare skador som inte leder till sjukskrivning. 
Falskt 
 
17. Alla olyckor och sjukdomar som uppstår i arbetet behöver inte ses 
över och åtgärdas. Falskt 
 
23. Endast skador som lett till sjukfrånvaro ska anmälas. Falskt 
 
40. Olycksfall är svåra skador som leder till minst två veckors 
sjukskrivning. Falskt  
 
55. Ett nollolycksfall är en skada som inneburit minst två dagars 
frånvaro från arbetet. Falskt

13 
1 obesv. 

 
26 
 

27 
 

25 
 

27 
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4.3.1. Arbetsmiljöarbetets ideala funktion 
All information kring strukturen på företagets arbetsmiljöarbete är hämtat från intranätet. 
Informationen har skrivits av pappersbrukets samordnare för hälsa och säkerhet. 
 
Vision 
Pappersbruket tar i sin vision upp att de ska skapa mervärde till sina medarbetare genom att: 

• de tillåts utvecklas och anta nya utmaningar,  
• arbeta på ett sätt som förhindrar olycksfall och sjukdomar relaterade till arbetet,  
• alla trivs, känner gemenskap och glädje på jobbet.  

 
Arbetsmiljöpolicy 
Arbetsmiljöpolicyn som företaget har tar upp mål för arbetsmiljöarbetet samt ansvarsfrågan. 
Målen är bl.a. att eliminera olycksfallen och att långsiktigt kunna erbjuda en säker och 
stimulerande arbetsmiljö. Detta ska ge möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och 
påverkan av den egna arbetssituationen. Arbetsmiljömässigt motiverade, tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga åtgärder ska vidtas för att minimera risker för olycksfall och skador. 
Vidare ska SAM bedrivas så att fysisk och psykisk belastning inte ger upphov till 
arbetsbetingad sjukdom eller ohälsa. Dessutom ska arbetsmiljöarbetet bedrivas som en viktig 
och naturligt integrerad del i den löpande verksamheten i samråd och samverkan med enskilda 
medarbetare samt de fackliga organisationerna.  
 
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa  
I företaget pågår ett projekt till syfte att förbättra hälsan och den psykosociala samt delvis den 
fysiska arbetsmiljön och därmed även bekämpa sjukskrivningarna. Projektet genomförs 
genom att via omfattande frågeformulär få en bild över hälsan och den psykosociala 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Frågeformulären är utformade av ett externt företag och detta 
företag sammanställde frågeformuläret för att sedan göra en bedömning av resultatet. 
 
Efter presentation av resultatet har handlingsplaner upprättats för att åtgärda de 
arbetsmiljöproblem som identifierats. Åtgärder kan vara fysisk aktivitet, utbildning och en väl 
fungerande rehabilitering. De åtgärder som genomförs fungerar i många fall även som ett 
förebyggande arbete. Att arbeta förebyggande är avgörande för att få en bra arbetsmiljö och 
hälsa. 
 
Verktyg för att identifiera arbetsmiljöbrister 
För att lokalisera och förebygga fysiska risker på arbetsplatsen jobbar företaget med att få sina 
medarbetare att reagera på och åtgärda s.k. avvikelser (steget före ett tillbud) på arbetsplatsen 
i syfte att minska antalet olyckor och tillbud på arbetsplatsen. Detta arbetssätt kallas på 
pappersbruket ReAkt (Reagera Aktivera). 
 
Tillbudsrapporteringen ska fungera löpande i verksamheten. Genom en förtryckt blankett ska, 
av skyddsombud och närmaste arbetsledare, tillbud rapporteras till arbetsmiljösamordnare. 
Tillbuden dokumenteras för att sedan föras vidare till koncernledningen och i vissa fall även 
till arbetsmiljöverket.  
 
Arbetsmiljöronder är en annan metod för att på ett systematiskt sätt identifiera eventuella 
brister i arbetsmiljön. Det är såväl arbetstagarna som arbetsgivarens representanter som med 
jämn intervall ska bedöma läget och vidta lämpliga åtgärder, såväl fysiska som psykiska. 
Arbetsmiljöronder ska genomföras fyra gånger per år och det är områdesansvarig arbetsledare 
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som ansvarar för att arbetsmiljöronder genomförs inom ansvarsområdet. Närvarande vid 
ronderna ska vara skyddsombud och närmaste chef. 
 
Medarbetarsamtal är ett annat verktyg som företaget använder sig av. En gång per år ska 
dessa genomföras med syfte att den anställde ska kunna prata med chefen om olika områden i 
arbetet. Syftet är även att lokalisera olika brister och problem som kan förekomma ute i 
verksamheten. Efter medarbetarsamtalen ska en utvecklingsplan med tidsplanerade personliga 
mål upprättas. 
 
Riskanalyser och riskbedömningar ska genomföras vid såväl förändring av den fysiska 
arbetsmiljön som vid förändringar förorsakade av omorganisationer. Pappersbruket påpekar 
att undersökning och riskbedömning är en kärnverksamhet i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet och en förutsättning för att kunna vidta rätt åtgärder för att arbetsmiljön ska 
bli sund och säker. 
 
Tillvägagångssättet är att först göra en riskanalys för att kartlägga farorna i arbetet och 
därefter göra en bedömning av dessa för att avgöra om risken är ”ej allvarlig, särskild eller 
påtaglig”. Utefter riskbedömningen görs en riskhantering. En riskhantering innebär att risken 
undanröjs, att rutiner används eller att bättre skyddsutrustning ges.  
 
Åtgärder 
Åtgärder utifrån upptäckta brister ska vidtas på fyra olika beslutsnivåer: 
 
 
  
 
   

 
 

    
 
 

 
 
  

 
 

 
Figur 6: Beslutsnivåer över arbetsmiljöproblemens åtgärdande. 
 
 
Om möjlighet finns ska riskerna åtgärdas direkt vid upptäckt i verksamheten. De aspekter som 
kan åtgärdas direkt vid Arbetsmiljörond ska dokumenteras i protokoll där det ska stå vad som 
åtgärdats och vem som varit ansvarig. Kan brister inte lösas direkt ska beslut tas vid möten i 
respektive Avdelningsgrupp. Aspekter som kräver större insatser med avseende på personella 
eller ekonomiska resurser eller berör hela företaget hänskjuts till Arbetsmiljögruppen. De 
brister som inte kan åtgärdas direkt ska tidsplaneras. En handlingsplan ska skrivas som 
presenterar vad som ska åtgärdas, vem som ska göra det, när det ska vara klart samt vem som 
är ansvarig över att det blir utfört. 
 

4. Arbetsmiljögruppen

3. Avdelningsgruppen 

1. Direkt vid upptäckt i 
verksamheten

2. Direkt vid 
arbetsmiljöronden 
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Arbetsmiljögruppen fungerar som företagets skyddskommitté och dess syfte är att samverka 
mellan övergripande arbetsmiljöfrågor. De planerar och övervakar arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen och är ett policyskapande organ med övergripande uppgifter. Gruppen utgörs av 
representanter från arbetstagarorganisationerna, företagets VD, ordförandena för 
avdelningsgrupperna (avdelningschef), samordnare Hälsa och Säkerhet samt 
arbetsmiljöhandläggaren. VD är ordförande i gruppen. 
 
Avdelningsgruppens (AG) syfte är att samverka i arbetsmiljöfrågor inom respektive avdelning 
på arbetsplatsen. Samverkan sker över ärenden som framkommer via arbetsmiljöronder. 
Medverkande är arbetstagare och arbetsgivare inom avdelningen. Gruppen sammanträder fem 
gånger per år och respektive avdelningschef är ordförande. 
 
Rutiner 
I företaget finns fastställda rutiner som syftar till att ge systematik i arbetsmiljöarbetet. 
Rutiner finns för bland annat arbetsmiljöronder, riskbedömning, rehabilitering, rapportering 
av olycksfall och tillbud, heta arbeten m.m. Varje rutin tar upp syfte, omfattning och ansvar. 
 
4.3.2. Arbetsmiljöarbetet i praktiken  
För att få en övergripande bild över de arbetsmiljökunskaper som finns hos chefer och 
arbetsledare och hur dessa används i praktiken har intervjuer med åtta skyddsombud 
genomförts. Intervjuerna genomfördes med en mall med frågeområden som grund (bilaga 3) 
samt med kompletterande frågor (bilaga 4).  
 
Kunskaper, naturlig del och medverkan 
En majoritet bland skyddsombuden har uppfattningen att cheferna saknar en del kunskaper 
om regler för arbetsmiljöarbete. Några av skyddsombuden påpekar även att deras chef 
prioriterar arbetsmiljön lågt och att arbetsmiljöarbetet ofta läggs över på medarbetarna. Två 
tror att de rätta kunskaperna finns, men att de inte alltid används på rätt sätt i praktiken. 
Arbetsmiljön prioriteras inte alltid, menar de, och därför läggs mycket kraft på andra 
arbetsuppgifter bl.a. ekonomi och produktion. En annan stor brist som ibland förekommer är 
att cheferna tror att de vet och har de rätta kunskaperna kring arbetsmiljöarbete, men att så 
inte alltid är fallet. Ett av skyddsombuden poängterar även att flertalet chefer inte vet vad de 
har för ansvar och befogenheter i arbetsmiljöarbetet. 
 
Att det finns tillräckligt goda kunskaper och ett intresse att arbeta med arbetsmiljö hos 
arbetsledningen är det två av skyddsombuden som anser. De tycker att arbetsmiljöarbetet till 
stora delar fungerar tillfredsställande.  
 
Att chefen försöker få arbetsmiljöarbetet att fungera som en naturlig del i verksamheten 
tycker flertalet av skyddsombuden. Två skyddsombud framhåller dock att det inte alls 
fungerar som en naturlig del eftersom chefen inte är intresserad och inte prioriterar 
arbetsmiljön. Vidare menar majoriteten av skyddsombuden att de oftast får medverka vid 
planering och genomförande av förändringar i verksamheten, men de flesta påpekar att 
”klavertramp” kan förekomma och att beslut ibland tas över deras huvuden. Det är två av 
skyddsombuden som anser att de inte får delta i tillräcklig utsträckning vid förändringar. 
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Figur 7: Sammanställning av skyddsombudens kommentarer om ”Kunskap, Naturlig del och Medverkan” 
 
 
Riskbedömning, åtgärder, uppföljning  
Arbetsmiljöronder ska hållas regelbundet på arbetsplatsen, en gång i kvartalet, och fungera 
som ett verktyg för riskbedömning. Under en arbetsmiljörond ska chefen tillsammans med 
skyddsombudet och eventuellt någon annan gå igenom arbetet för att identifiera risker och 
andra brister i arbetsmiljön. Alla skyddsombud går arbetsmiljöronder, men med varierande 
kontinuerlighet. Det är oftast chefen som tar initiativ till att en arbetsmiljörond ska 
genomföras men ibland är det skyddsombuden som får påpeka att det är dags för en 
arbetsmiljörond. Flera av skyddsombud går arbetsmiljöronden själva och lämnar sedan ett 
dokument till chefen över de brister som identifierats. Några av cheferna har sagt att de ska 
vara med under ronderna men det blir aldrig av. Ett skyddsombud påpekar dock att denna 
pratat med chefen och att de tillsammans har bestämt att han ska gå ronden själv. 
 
Medarbetarsamtal fungerar överlag dåligt på arbetsplatsen anser skyddsombuden. De 
förekommer men inte så frekvent. Några av skyddsombuden menar att medarbetarsamtal hålls 
på begäran av arbetsstagarna och att det inte bör vara så. Delar av skyddsombuden undrar 
också vad som egentligen händer efter ett medarbetarsamtal. De är osäkra på om de problem 
som tas upp på medarbetarsamtalen tas itu med senare. Troligt är att det ibland rinner ut i 
sanden, menar ett av skyddsombuden. Två skyddsombud menar att medarbetarsamtalen 
fungerar väldigt dåligt. De har flera gånger påpekat att de vill ha ett, men ändå har inget hänt. 
Detta anser de visar på att den psykosociala arbetsmiljön är väldigt lågt prioriterad. Någon 
gång har de dock genomförts men det är väldigt sällan. Ett skyddsombud tycker däremot att 
chefen använder medarbetarsamtalen på rätt sätt och att de förekommer regelbundet. 
Väsentliga frågor lyfts fram under samtalen, anser han. 
 
Vid risker som identifieras och inte kan åtgärdas med en gång är skyddsombuden osäkra om 
det skrivs handlingsplaner. Bara ett fåtal av dem har varit med om att en handlingsplan har 
skrivits, men påpekar att det ändå kan finnas handlingsplaner. Däremot skrivs ofta en 
arbetsorder över vilken eller vilka som ska åtgärda bristerna. En stor riskbedömning är 
påbörjad i företaget men några av skyddsombuden menar att den inte på långa vägar är 
slutförd.  Det hela har dragit ut på tiden och än så länge vet de flesta inte om det finns några 
dokument och om det skrivits några handlingsplaner. Ett av skyddsombuden menar att vissa 

                       Kunskap 
 

• Vissa kunskaper saknas. 
• Kunskaper finns men de används 

inte alltid i praktiken. 
• Flera av cheferna tror att de har 

de rätta kunskaperna om SAM, 
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             Naturlig del 
 

• De flesta anser att chefen 
jobbar för att arbetsmiljöarbetet 
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chefer inte har någon kunskap att genomföra och följa upp riskbedömningar och att de 
riskbedömningar som påbörjats har cheferna inte varit så inblandade i. Skyddsombudet 
framhåller även att stora delar av arbetet med att identifiera risker och brister ligger på 
medarbetarna. Det finns inte alltid så mycket stöd av cheferna i den frågan.  
 
De flesta av skyddsombuden anser att deras chef lyssnar på dem när de kommer med 
synpunkter på arbetsmiljön. ”De tar våra påpekanden på allvar och många brister åtgärdas 
ganska snabbt” säger ett av skyddsombuden. Detta är något majoriteten av skyddsombuden 
delvis håller med om men flera påpekar att det är de små och lättåtgärdade bristerna som 
prioriteras, medan de större arbetsmiljöproblemen lätt glöms bort och inte åtgärdas. Ett av 
skyddsombuden menar att tydliga brister i den fysiska arbetsmiljön visar sig genom att chefen 
inte följer upp de problem och brister som identifieras och att det sällan händer något trots att 
personalen föreslår åtgärder. Dessutom är chefen väldigt dålig på att kolla upp att alla 
använder den skyddsutrustning som finns. Några av skyddsombuden påpekar att ursäkten till 
att brister inte åtgärdas i de flesta fall är pengar. Någon säger att ”det är lätt att skylla på 
pengar när det egentligen handlar om okunskap och bristande engagemang” och en annan 
menar att ”när det blir för dyrt då är inte arbetsmiljön värd så mycket”. Ett av skyddsombuden 
påpekar dock att det förut pratades mycket om kostnader för att åtgärda risker men att detta 
inte nämns i samma utsträckning nu som tidigare.  
 
Ett stort och återkommande problem som ett av skyddsombuden påpekar är att arbetsledaren 
ser till att risker åtgärdas men glömmer att förebygga riskerna. Detta medför att liknande 
risker uppstår om och om igen. Det krävs att få ett tänkande och tillräcklig kunskap som i sin 
tur leder till att åtgärder förebyggs och inte bara åtgärdas, säger ett av skyddsombuden. Ett 
annat skyddsombud menar att det framförallt är den psykosociala arbetsmiljön som inte 
förebyggs. Tre andra skyddsombud anser att det förebyggande arbetsmiljöarbetet oftast 
fungerar ganska bra. 
 
Ett annat återkommande problem, som ett av skyddsombuden tar upp, är entreprenörernas 
arbetsmiljö. Arbetsledarna har en förmåga att glömma bort entreprenörerna och deras 
arbetsmiljö. En annan stor brist som samma skyddsombud nämner är att säkerheten inte alltid 
går först. Det pratas hela tiden om att säkerheten är viktigast men ”när det kommer till 
verkligheten ska det framförallt gå snabbt och säkerhetstänkandet blir åsidosatt”. Ibland bryts 
också olika regler under arbetet men ingen säger något om det. Förutom i sådana situationer 
tycker dock skyddsombudet att säkerhetstänkandet är relativt bra både bland ledningen och 
bland medarbetare, men påpekar att det helt klart kan bli bättre.  
 
Bland de åtgärder som genomförs anser skyddsombuden att de delvis följs upp. Ett 
skyddsombud menar dock att när risker och brister väl har åtgärdats är det lätt att de anses 
som fixade och därför blir de lagda åt sidan och inte alltid uppföljda. Ett annat skyddsombud 
påpekar att åtgärder sällan följs upp. 
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Figur 8: Sammanställning av skyddsombudens kommentarer kring ”Riskbedömning, Åtgärder och Uppföljning” 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Kunskaper om att hantera den psykosociala arbetsmiljön är bristfälliga tycker alla utom två 
skyddsombud. Ett av skyddsombuden menar att chefen inte lyssnar på vad det finns för 
problem och tar heller inte tag i problemen trots flera påtryckningar från delar av personalen. 
Flera förslag har getts till chefen om att åtgärda de psykosociala problemen som finns, men 
inget görs. Tidigare fanns inte ens utrymme att prata om psykosociala arbetsmiljöfrågor, men 
efter att viss personal krävt att få medarbetarsamtal tas dessa frågor upp där. Eftersom de 
psykosociala problemen inte uppmärksammas av chefen blir problemen hela tiden värre och 
djupare. Saker som var små till en början blir stora problem eftersom de inte åtgärdas på tidigt 
stadium, påpekar skyddsombudet. 
 
Skyddsombudet menar vidare att chefen saknar insikt och kunskaper om hur människor 
fungerar och kan påverkas i olika situationer. Chefen har svårt att tänka sig in i sina 
medarbetares situation i arbetsgruppen och saknar tillräckliga kunskaper kring 
arbetsrelaterade problem och sjukdomar. Chefen vet inte sin roll i arbetsmiljöarbetet och 
lägger därför över mycket på skyddsombudet. Det intervjuade skyddsombudet tror att chefen 
inte vet och har tillräcklig kunskap om att denne är ansvarig för att åtgärda olika 
arbetsmiljöproblem, såväl fysiska som psykosociala. Ett annat skyddsombud menar att de 
psykosociala problem som uppstår på arbetsplatsen försöker de ta tag i själva utan hjälp från 
chefen. Han menar att de löser det på arbetsgruppnivå. 
 
”Den psykosociala arbetsmiljön nonchaleras”, anser ett av skyddsombuden. ”Det finns en del 
problem men arbetsledningen är otroligt dåliga på att ta tag i dessa problem”, säger 
skyddsombudet. Han menar vidare att arbetsledarna är rädda att trampa någon på tårna och 

              Arbetsmiljöronder 
 
• Sker med varierande 

kontinuerlighet. 
• Skyddsombuden går ofta ronderna 

själva. 
• Initiativen till ronderna tas av chef 

eller skyddsombud. 
 

     Medarbetarsamtal 
 
• Fungerar överlag dåligt. 
• Förekommer inte så frekvent. 
• Hålls ofta på begäran av 

arbetstagarna. 
• Osäkra på om de har någon 

funktion. 
• En chef använder samtalen på rätt 

sätt och väsentliga frågor lyfts fram. 
 

Åtgärder 
 
• Osäkra på om det skrivs handlingsplaner. 
• Små brister åtgärdas oftast snabbt. 
• Större arbetsmiljöproblem prioriterar inte alltid. 
• Bl.a. pengar anges som orsak till att brister inte 

åtgärdas. 
• Många gånger händer inget trots att personalen 

föreslår åtgärder. 
 

Förebygga 
 
• Förebyggande arbetsmiljöarbetet fungerar 

oftast ganska bra. 
• Det förebyggande arbetet glöms ibland bort. 
• Framförallt brister i det förebyggande arbetet 

av den psykosociala arbetsmiljön. 
 

Uppföljning 
 
• Åtgärder följs delvis upp. 
• Ibland läggs genomförda åtgärder åt sidan och 

uppföljning glöms bort.  
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helt enkelt rädda för att ta tag i psykosociala arbetsmiljöproblem. Det kan vara så att de rätta 
kunskaperna för att hantera sådana problem inte finns. Ett annat skyddsombud menar att det 
finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön och flera av cheferna har svårt at ta tag i 
sådana problem. Till stor del beror detta på internrekryteringen som leder till att arbetsledare 
inte alltid är kompetenta för sin uppgift, anser skyddsombudet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Sammanställning av skyddsombudens kommentarer kring den ”Psykosociala arbetsmiljön” 
 
 
Internrekrytering 
Under intervjuerna berörde ett fåtal av skyddsombuden, enligt deras mening, problemet med 
internrekrytering. Ett skyddsombud anser att företagets internrekrytering är en stor del i de 
arbetsmiljöproblem som finns i organisationen. Detta är något även två andra skyddsombud är 
inne på. De som blir chefer har tidigare varit arbetskamrater med sina anställda och därför 
uppstår en rollkonflikt. ”Det är svårt att vara chef över sina kompisar och därför försöker de 
vara chef genom att vara kompisar”, säger ett av skyddsombuden. Pga. internrekryteringen 
finns det inte tillräckligt starka ledare, anser han, och menar vidare att många är väldigt dåliga 
på att sätta regler över vad som gäller med arbetsmiljön. De skjuter ofta över det till andra 
chefer eller till skyddsombuden. Många ledare har helt enkelt inte viljan att ta tag i saker och 
har heller inte de rätta kunskaperna och den ledarkompetens som behövs. Ett skyddsombud 
anser att rekrytering utifrån skulle innebära ny kompetens till företaget och att förnyelse aldrig 
är fel. 
 
Ett annat skyddsombud menar att ”känslan att vara en i gänget är för många viktigare än att 
vara en bra ledare och det är internrekryteringen som gjort det så”. Han menar vidare att det 
finns en viss brist på tillräckligt starka ledare och att detta i sin tur leder till brister i 
arbetsmiljöarbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykosocial arbetsmiljö 
 
• Problem med att hantera den 

psykosociala arbetsmiljön. 
• Litet utrymme att prata om dessa 

frågor. 
• Bristande kunskaper om hur 

människan fungerar och hur 
psykosociala problem ska 
hanteras. 

• Rädda att trampa någon på tårna. 
• Internrekryteringen leder till att 

alla arbetsledare inte är 
kompetenta för sin uppgift. 
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Figur 10: Sammandrag av skyddsombudens kommentarer kring Internrekryteringen. 
 
 
4.3.3. Upplevd effektivitet och rangordning över faktorer som hindrar effektiviteten 
I enkätens Del 1 ställdes frågor till cheferna och arbetsledarna om upplevd effektivitet av 
arbetsmiljöarbetet samt vilka faktorer som hindrar effektiviteten (bilaga 5). Resultatet 
redovisas nedan och inleds med en sammanställning av frågorna. 

 
Diagram 7: Upplevd effektivitet i arbetsmiljöarbetet  
 
Som diagrammet visar anser de flesta chefer och arbetsledare att deras effektivitet i 
arbetsmiljöarbetet är acceptabel. Endast tre stycken anser att deras effektivitet är låg medan 
fyra stycken anser att den är hög. 
 

           Internrekrytering 
 
• Internrekrytering delvis orsak till de 

arbetsmiljöproblem som finns i 
organisationen.  

• Rollkonflikter uppstår. 
• Alla är inte kompetenta för sin 

uppgift. 
• Brist på tillräckligt starka ledare. 
• ”Det är svårt att vara chef över sina 

kompisar och därför försöker de vara 
chef genom att vara kompisar” 
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På frågan om vilka faktorer som hindrar dem att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöfrågor 
gavs fem alternativ. Dessa skulle rangordnas med 1-5 där 1 angav det största hindret och 5 det 
minsta. Tabellen visar hur svaren rangordnades. 
 
Tabell 11: Rangordning över faktorer som upplevs hindra effektiviteten i ledarnas arbetsmiljöarbete. 
 

       
       Största hindret    Minsta hindret 
 
                                    1           2           3          4          5 
 
Min vilja    2   3 4     5    10 
 
Mina kunskaper               3    6                10              5   0 
 
Min förmåga                     3               2                 9                7   3 
 
Yttre omständigheter     10          6                 3               2             0 
 
Annat 6 4  1  1  7 
 
 
 
Som tabellen visar rangordnade inte alla respondenter alla alternativ. Av de alternativ som 
rangordnades framkom att de Yttre omständigheterna, bl.a. tid, pengar och andra resurser, 
ansågs som det största hindret för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Även faktorn Annat ansågs 
som ett stort hinder. Som det minsta hindret ansåg majoriteten, 10 stycken, att deras Vilja var 
men även faktorn Annat togs av många upp som det minsta hindret. 
 
Faktorn Min vilja rangordnades, förutom som det minsta hindret, även som ett något större 
hinder. Bl.a. är det två stycken som anser att Viljan utgör det största hindret. Majoriteten av 
respondenterna anser att deras kunskaper varken är det största hindret eller det minsta hindret 
utan har rangordnat Mina kunskaper som framförallt nummer 3. Faktorn Min förmåga har 
framförallt rangordnats som ett ganska stort hinder.  
 
I enkäten fick respondenterna även ange exempel på vad faktorn Annat kan vara. Vad som 
nämndes som ett Annat hinder var bl.a. en stor arbetsbörda och en hög arbetsbelastning vilket 
gör det svårt att hinna med och att prioritera arbetsmiljöarbetet. Andra faktorer som berördes 
var skiftgång, tidsbrist, ekonomin och dålig respons från högre chefer. Att ha andra 
uppfattningar och prioriteringar på arbetsmiljö än vad den närmaste chefen har upplevdes av 
en respondent som ett stort hinder.  Otydlighet i delegering och rollfördelning togs även upp 
som hinder till effektivt arbetsmiljöarbete. En av respondenterna påpekar att ett av hindren var 
problemen att skapa ett system som gör det lätt för företaget att hitta och bedöma risker, dvs. 
riskbedömningar. Vidare menar en respondent att faktorn Annat kan vara ny personal och 
rockader mellan skiftlag i samband med pensioneringar. Samma respondent menar även att 
driftstörningar, omflyttning av personal, tidsbrist och bristen på rutiner utgör hinder till ett 
effektivt arbetsmiljöarbete.  
 
Allmänna kommentarer till de hinder som finns berörde bl.a. den otydliga delegeringen av 
arbetsmiljöuppgifter. Annat som påverkar är ekonomiska och tekniska faktorer, anser någon. 
En annan påpekade även att arbetsmiljö ”är ett omfattande arbete och regler och förordningar 
uttrycks på krånglig svenska”. Här togs även upp problemet med volymen av andra 
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arbetsuppgifter, både hos chefen och hos medarbetarna. En respondent menade att 
”Arbetsuppgifterna blir fler vilket gör att tiden krymper för varje uppgift”. 
 
4.3.4. Sammanfattande kommentarer av arbetsmiljöarbetet idealt och i praktiken  
Enligt dokument ska arbetsmiljöarbetet fungera på ett väl strukturerat och tydligt 
tillvägagångssätt. Målen är bland annat att eliminera olycksfallen och att långsiktigt kunna 
erbjuda en säker och stimulerande arbetsmiljö. Verktyg till att identifiera risker och att 
åtgärda dem finns noggrant presenterade i företagets dokument. Dessutom finns en mängd 
rutiner framtagna för att underlätta i arbetsmiljöarbetet. 
 
Från skyddsombuden kommer blandade reaktioner på hur arbetsmiljöarbetet fungerar. Några 
visar sig vara ganska nöjda medan andra är mer negativa till delar av arbetsmiljöarbetet. Bl.a. 
visar det sig att de anser att de verktyg och rutiner som finns inte alltid fungerar så bra i 
praktiken. Dessutom är flera kritiska över arbetet med en psykosociala arbetsmiljön. 
 
Det framkommer även att cheferna och arbetsledarna anser de yttre omständigheterna vara de 
som framförallt påverkar effektiviteten i arbetsmiljöarbetet. Samtidigt anser cheferna och 
arbetsledarna att deras vilja är det minsta hindret för ökad effektivitet. Majoriteten av cheferna 
och arbetsledarna anser sig själva ha en acceptabel effektivitet i arbetsmiljöarbetet. 
  
Att inte kunna använda de teoretiska kunskaper man har i praktiken är beroende av både 
individuella och organisatoriska faktorer. Den rätta motivationen och den rätta kompetensen 
måste finnas samtidigt det måste finnas tillräckligt med resurser, handlingsutrymme samt en 
tillåtande företagskulturen och en lärande miljö. Många faktorer påverkar ett 
arbetsmiljöarbete, positivt men ofta också negativt.  
 
4.4. En gemensam analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras de olika avsnitten. De krav som ställs på 
arbetsmiljöarbetet tas upp och ställs mot det resultat som framkommit i undersökningen. I 
detta avsnitt kommer även utvalda delar att analyseras ur ett lärandeperspektiv. För att ett 
arbetsmiljöarbete ska fungera tillfredsställande krävs en tydlig delegering, goda kunskaper 
samt förmågan att praktiskt arbeta med arbetsmiljö.  
 
4.4.1. Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
Enligt AFS 2001:1 är en grundläggande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet att det ska 
finnas skriftliga och tydliga delegeringar av arbetsmiljöuppgifter. En delegering innebär även 
att den ansvarige ska ha tillräckligt med resurser, befogenheter och tillräcklig kompetens för 
att kunna utföra uppgiften. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att dessa krav uppfylls på 
ett tillräckligt sätt. Företaget tar även själva upp kraven på att ha en tydlig delegering som alla 
inblandade ska ha information om. Kring just delegeringar finns en del oklarheter på det 
undersökta företaget. Dels framkommer att det inte existerar skriftliga delegeringar till alla 
chefer och arbetsledare och dels upplever flera att de inte fått tillräcklig information om vad 
ansvaret över arbetsmiljöfrågor innebär. Just denna del är av betydelse och Iseskog (2001, b) 
menar att det är väldigt viktigt att de som får arbetsmiljöuppgifter förstår innebörden av de 
beskrivningar som gjorts i delegeringen samt att de är medvetna om vad de olika 
skyldigheterna innehåller och vad det innebär att ha ett ansvar.  
 
Skriftliga delegeringar är, enligt AFS 2001:1, ett krav om arbetsplatsen har fler än tio 
anställda. I företaget finns kompetens att skriva regelrätta och tydliga delegeringar av 
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arbetsmiljöuppgifter. Det är endast en prioriteringsfråga att få detta gjort. I samband med detta 
bör även en ordentlig genomgång av vad ansvaret innebär göras.  
 
Vidare finns ingen tydlig och skriftlig ersättarplanering att tillgå när den huvudansvarige inte 
är på plats. Detta är något företaget satt upp tydliga riktlinjer för, men inte lyckats förverkliga. 
Företaget menar att för att säkerställa att de uppfyller kraven i lagstiftningen anser de att en 
dokumenterad ersättarplanering sak finnas.  
 
Frostberg (2004) menar att en tydlig delegering är förutsättningen för ett effektivt och 
förebyggande arbetsmiljöarbete. Oklarheter kring delegering går tydligt att utläsa från 
resultatet och att delegeringarna är bristande innebär med all säkerhet även otydlighet i roller. 
Som Iseskog (2001, b) påpekar förutsätter ett väl fungerande arbetsmiljöarbete att de olika 
aktörerna förstår sina olika roller och därmed även uppgifterna inom arbetsmiljöarbetet. Utan 
klarhet över vad man har som ansvar uppstår lätt missförstånd och andra felaktiga hanteringar 
i arbetet. 
 
4.4.2. Utbildning och kunskaper 
Av enkätens Del 2 framkom att relativt goda teoretiska kunskaper kring regler som har 
betydelse för arbetsmiljöarbete. De krav som företaget ställer att ansvariga ska ha är hämtade 
från AFS 2001:1 och innehåller följande krav. Personal i ledande ställning skall ha tillräcklig 
kunskap om: 
 

• regler som har betydelse om arbetsmiljön, 
• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall, 
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt, 
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
 

Enligt Lundmark (1998) sker kunskapsutveckling både under och efter en utbildning och är 
beroende av individuella faktorer samt kursens upplägg. Dessutom kan arbetstagarnas behov 
av stöd lättare tillgodoses om de rätta kunskaperna finns hos cheferna och arbetsledarna 
(Ellström, 1996). Olika utbildningar har genomförts på företaget i syfte att öka kunskaperna 
kring arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Dessa utbildningar har medfört en god teoretisk 
inblick i SAM och resulterat i ett bra resultat på enkätens påståenden. Vissa områden pekar 
dock på en del brister. 
 
Från skyddsombuden påpekas att de rätta kunskaperna inte alltid finns hos cheferna och 
arbetsledarna. Kommentarer från skyddsombuden visar på att flera anser att cheferna saknar 
en hel del kunskaper om arbetsmiljöarbete. Några påpekar även att de tror att de rätta 
kunskaperna finns men att de inte används på rätt sätt i praktiken. En annan stor brist som 
ibland förekommer är att cheferna tror att de vet och har de rätta kunskaperna kring 
arbetsmiljöarbete men att så inte alltid är fallet. Ett av skyddsombuden poängterar även att 
flertalet chefer inte vet vad de har för ansvar och befogenheter i arbetsmiljöarbetet. 
 
Om man utgår från resultatet på enkätens Del 2 visar det på en del brister kring kunskaperna 
om vad delegering och ansvar innebär. Bl.a. är det flera som tror att en delegering av 
arbetsmiljöuppgifter kan göras till grupper av människor. Därtill är det även några som inte 
vet att det bör finnas en ersättare som tar över ansvaret av arbetsmiljöuppgifterna och att en 
delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär att speciella uppgifter läggs ut på olika personer. 
Övrigt är det bara fyra stycken som vet att arbetsgivaren inte kan fördela arbetsmiljöansvaret i 
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verksamheten. Dessutom påpekar några av cheferna att en otydlig delegering är ett hinder för 
effektiviteten i deras arbetsmiljöarbete. Denna något tvetydiga kunskap kring ansvar och 
delegering kan ge effekter i dess praktiska funktion. Flera av de chefer som svarat på enkäten 
delegerar uppgifter vidare till chefer och arbetsledare under dem. Som tidigare nämnts finns 
vissa brister i delegeringens utförande och dessa brister skulle kunna minskas om tillräckliga 
kunskaper om dess innebörd fanns. 
 
Förutom bristande kunskaper kring delegering och ansvar finns även vissa brister kring 
skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudens roll är, enligt Arbetsmiljöverket, 
att företräda arbetstagarna på arbetsplatsen samt vara med vid planering och genomförande av 
arbetsmiljön. Från enkätens svar går att utläsa att vissa chefer och arbetsledare tror att 
medarbetarna i första hand ska rapportera risker till skyddsombuden. Två stycken tror 
dessutom att skyddsombuden inte ska ha rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet. Utifrån 
intervjuerna med skyddsombuden framkommer även att viss rollotydlighet finns mellan 
chefer och skyddsombud. Det visar sig att några skyddsombud upplever att de inte riktigt får 
det utrymme de behöver i arbetsmiljöarbetet. Bl.a. påpekas att en del av arbetet kan läggas 
över på skyddsombudet trots att det inte är dess uppgift, t.ex. är det oftast skyddsombuden 
som får genomföra och ta ansvar över arbetsmiljöronderna. Ett skyddsombud menar även att 
det är svårt att bli förstådd när denna tar upp synpunkter eftersom chefen ofta intar en 
försvarsställning. Vid förändringar i organisationen tillåts dock skyddsombuden ofta vara 
med, men någon påpekar att det förekommer ”klavertramp” och att cheferna ibland går över 
huvudet på skyddsombuden. Skyddsombud och chefer måste kunna samarbeta och ha tydliga 
roller för att fungera på rätt sätt i organisationen. Att skyddsombuden ska medverka är en 
självklarhet men då krävs det att alla vet vad deras uppgift är, såväl chefer som andra 
anställda. Iseskog (2001, b) menar att de olika aktörerna måste förstå sina roller i 
arbetsmiljöarbetet för att få det att fungera. Här är det även viktigt att förstå och ha kunskap 
om de andra aktörernas roller för att få arbetsmiljöarbetet att bli funktionellt. 
 
Utifrån enkäten visar resultatet att de flesta chefer och arbetsledare har goda teoretiska 
kunskaper om riskbedömningar, åtgärder och uppföljning. Vad som framförallt brister för de 
flesta respondenter är, som tidigare nämnts, att de tror att genomförda åtgärder ska föras in i 
en handlingsplan, där det också ska anges av vem och när åtgärden utfördes. En handlingsplan 
innebär att planera för en åtgärd som inte kan utföras omedelbart och är alltså inte en plan för 
redan genomförda åtgärder (Iseskog, 2001, b). Dessutom är det några som tror att det bästa 
sättet att åtgärda högt buller är att använda effektiva hörselskydd. Att åtgärda brister är 
betydligt mer än att bara införskaffa skyddsutrustning. Enligt Johansson (2005) bör en s.k. 
åtgärdstrappa användas när identifierade risker i arbetet ska åtgärdas. 
 

1. Förebygg risken i planeringsfasen    
2. Isolera riskkällan 
3. Ändra produktionsprocessen, teknik eller beteende 
4. Inbyggnad av riskkällan och fysiska skydd  
5. Isolera personal från riskkällan 
6. Ge tydliga instruktioner, utbildningar samt rutiner   
7. Ge personlig skyddsutrustning   

 
Som trappan visar ska personlig skyddsutrustning användas som åtgärd efter att andra 
åtgärder först beprövats. Även företaget ställer krav på att brister ska åtgärdas genom olika 
steg. En hantering av risker innebär att risken undanröjs, att rutiner används eller att bättre 
skyddsutrustning ges. 
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Vad ett tillbud är finns det många som inte riktigt har klart för sig. Tretton stycken tror att det 
är lindrigare skador som inte leder till sjukskrivning. I själva verket är ett tillbud en plötslig 
yttre händelse som kunnat resultera i en personskada. Denna oklarhet om tillbud bör resultera 
i vissa felaktiga tillbudsrapporteringar, vilka i sin tur ger en missvisande bild över antalet 
tillbud i företaget. Tillbudsrapporteringen är för företaget ett verktyg som ska fungera löpande 
i verksamheten. Alla tillbud som sker ska rapporteras på en förtryckt blankett. Det är dock 
inte bara chefer och arbetsledare som ska rapportera tillbud, men krav kan ändå ställas på dem 
att de ska veta vad ett tillbud egentligen är.  
 
Sammanfattningsvis visar den genomförda undersökningen överlag på bra teoretiska 
kunskaper. Hur dessa kunskaper används i praktiken är dock avgörande för ett effektivt 
arbetsmiljöarbete. 
 
4.4.3. Arbetsmiljöarbetet i praktiken 
Med en otydlig delegering, som i många fall inte är skriftlig, och med goda teoretiska 
kunskaper om arbetsmiljöarbete är det intressant att se hur skyddsombuden anser att deras 
chefer och arbetsledare använder sina kunskaper och får dem att praktiskt fungera i 
verksamheten. 
 
Att ha den rätta kompetensen är, enligt Lundmark (1998), inte endast teoretisk kunskap utan 
också förmågan att omsätta denna kunskap i handling i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext. Att ha rätt kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till 
en viss uppgift, situation eller arbete. Ibland hämmas vi av att arbeta efter fastställda rutiner. 
Ofta visar det sig, enligt Axelsson (2002) genom att en individ godtar ett arbetssätt på grund 
av att strukturerna blivit så stabila att de tas för givna. För att komma ifrån detta menar 
Ellström (1996) att höga krav på förändringar måste ställas och tydliga mål sättas upp för att 
skapa nya rutiner. Ledningen bör även ställa tydliga krav på vad som förväntas av de som har 
ansvar för arbetsmiljöfrågor. 
 
Från enkätens Del 1 går att utläsa att 20 av de 27 cheferna och arbetsledarna anser sig ha en 
acceptabel effektivitet i arbetsmiljöarbetet. Vid attitydfrågor finns en tendens att 
respondenterna centraliserar svaren och det är vanligen ett tecken på osäkerhet och kan ibland 
göra tolkningen av attitydfrågor till ett problem (Ejvegård, 1996). I det här fallet tror jag att 
anledningen till att mittensvaret fått flest alternativ beror på att acceptabel är en nivå som de 
flesta vill finna sig i samtidigt som svaret inte lämnar något egentligt värde. Att göra en rättvis 
tolkning känns i det här fallet svårt men av resultatet att utläsa är det bara tre stycken som 
anser att deras effektivitet är låg.  
 
Att genomföra riskbedömningar, åtgärder och uppföljning 
Enligt AFS 2001:1 innebär en risk sannolikheten för att ohälsa och olycksfall ska uppstå och 
följderna av detta. Företaget har som mål att eliminera olycksfallen och att långsiktigt kunna 
erbjuda en säker och stimulerande arbetsmiljö. Det är viktigt att hela tiden vara uppmärksam 
på vad som händer dagligen i verksamheten men det är även lika viktigt att göra planerade 
och mer ingående riskbedömningar vid t.ex. arbetsmiljöronder eller andra 
probleminvesteringar. Företaget påpekar dock att det är arbetsmiljömässigt motiverade, 
tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder som ska vidtas för att minimera risker för 
olycksfall och skador. 
 
Risker som uppmärksammas ska enligt AFS 2001:1 åtgärdas snarast möjligt beroende på hur 
allvarliga de är. Om inte risker åtgärdas direkt ska en handlingsplan upprättas och det är enligt 
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Iseskog (2001, b) viktigt att handlingsplaner för arbetsmiljön blir en naturlig del av 
upprättandet av planer för verksamheten i allmänhet. Även en uppföljning ska utföras för att 
kontrollera att riskerna åtgärdats. Kraven som ställs från företagets sida är att använda 
lämpliga verktyg för att identifiera risker. Bland annat ska arbetsmiljöronder och 
medarbetarsamtal användas regelbundet. Även en löpande tillbudsrapportering ska fungera i 
verksamheten. 
 
Om inte risker som finns förebyggs eller åtgärdas kan svåra olyckor eller tillbud inträffa. 
Företaget jobbar aktivt med att rapportera in tillbud, nollolycksfall samt olycksfall i syfte att 
få en så riskfri arbetsmiljö som möjligt med målet att eliminera olycksfallen samt arbeta för 
att fysisk och psykisk belastning inte ger upphov till arbetsbetingad sjukdom eller ohälsa. 
Som tidigare nämnts finns vissa oklarheter kring begreppet tillbud. Att detta i sin tur påverkar 
tillbudsrapporteringen ses inte som en omöjlighet. 
 
Arbetsmiljöronder presenteras i företagets dokument som ett bra verktyg för att systematiskt 
identifiera risker i arbetet. Av intervjuerna med skyddsombuden framkommer att alla går 
arbetsmiljöronder men med varierande kontinuerlighet. Vid flertalet tillfällen är det även 
skyddsombuden som påpekar att det är dags för en arbetsmiljörond och ibland händer det att 
de går ronderna själva utan närmaste chef. I detta viktiga verktyg finns tydliga brister som bör 
ses över och snarast åtgärdas. Återigen syns den rollotydlighet som framkommer mellan 
skyddsombud och chef. Tydligt visas även att arbetsmiljöronderna inte alltid används på ett 
effektivt sätt i och med att de riktlinjer företaget ställt inte följs. Kanske går detta att förklara 
med att de yttre omständigheterna, så som tid, pengar osv., inte tillåter att tid läggs på att 
genomföra arbetsmiljöronderna på ett bra och effektivt sätt. Alternativt kan det även vara 
chefernas egen vilja eller egna förmåga att genomföra arbetsmiljöronderna som sätter stopp 
för en bra effektivitet.  
 
Ett annat verktyg för att identifiera risker är medarbetarsamtal. Enligt företaget ska dessa 
förekomma en gång per år. Efter medarbetarsamtalen ska en personlig utvecklingsplan med 
tidsplanerade mål göras. Medarbetarsamtal fungerar överlag dåligt på arbetsplatsen anser 
skyddsombuden. Dels förekommer de inte så frekvent och ofta hålls de på begäran av 
arbetstagarna.  Dessutom anser några att de problem som tas upp vid medarbetarsamtal inte 
alltid tas itu med och ibland rinner ut i sanden. I AFS 2001:1 tas medarbetarsamtal upp som 
ett bra sätt att identifiera brister på arbetsplatsen. Ett medarbetarsamtal kan för många vara 
enda sättet att våga påpeka något om den aktuella arbetsmiljön för sin chef. Dessutom är det 
ett bra verktyg för chefen att använda sig av för att få en bild över det aktuella läget. Om 
medarbetarsamtal inte används på ett bra sätt går den värdefulla informationen till spillo och 
följder som innebär att problem kan bli större.  
 
Från företaget finns även riktlinjer för hur identifierade risker ska åtgärdas. De tar bland annat 
upp vilka beslutsnivåer riskerna ska gå igenom samt att hantering av risker innebär att risken 
undanröjs, att rutiner används eller att bättre skyddsutrustning ges. Skyddsombuden påpekar 
att små brister åtgärdas ganska snabbt medan större arbetsmiljöproblem inte alltid prioriteras. 
Några påpekar även att det ibland inte händer något trots att förslag på åtgärder ges. Här 
måste information ges mellan de olika beslutsnivåerna för att alla ska få insikt i hur åtgärder 
prioriteras. Att veta hur och varför vissa brister prioriteras framför andra är av vikt. 
 
Uppföljning av genomförda åtgärder görs inte alltid enligt skyddsombuden trots att krav 
ställs. Ibland läggs genomförda åtgärder åt sidan och uppföljning glöms bort. Om en 
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uppföljning av genomförda åtgärder inte görs kan risker uppstå på nytt. Den åtgärd som 
använts kan visa sig fungera dåligt och en annan metod måste användas. 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Företagets arbetsmiljöpolicy tar upp att målen med arbetsmiljöarbetet bl.a. är att eliminera 
olycksfallen och att långsiktigt kunna erbjuda en säker och stimulerande arbetsmiljö. Vidare 
tar policyn upp att SAM ska bedrivas så att fysisk och psykisk belastning inte ger upphov till 
arbetsbetingad sjukdom eller ohälsa. Detta är även ett krav som ställs i AFS 2001:1, dvs. att i 
det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska, sociala samt fysiska 
arbetsförhållanden. Dessutom ställer företaget krav på att chefer och arbetsledare ska ha 
kunskaper om fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa 
och olycksfall. Den psykosociala arbetsmiljön måste ges utrymme trots att många tycker att 
det är en svår bit att jobba med. 
 
Flera av skyddsombuden framhåller att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är 
bristfällig. Framförallt påpekas att cheferna inte vet hur de ska ta tag i psykosociala problem. 
Bland annat anser ett skyddsombud att chefen saknar insikt och kunskaper om hur människor 
fungerar och kan påverkas i olika situationer och ett annat skyddsombud menar att den 
psykosociala arbetsmiljön nonchaleras. Det finns tydliga problem men arbetsledningen är, 
enligt några skyddsombud, rädda att trampa någon på tårna och tar därför inte tag i dessa 
problem. Den psykosociala arbetsmiljön är inte lika konkret som den fysiska arbetsmiljön och 
därför svårare att hantera. Kanske finns rädslan hos cheferna att misslyckas och göra fel, 
kanske vet de helt enkelt inte hur de ska göra.  Troligt är att det behövs mer utbildning, både 
praktisk och teoretisk, för att kunna hantera dessa problem och för att systematiskt arbeta med 
dem dagligen i verksamheten. Den erfarenhet som finns kring dessa frågor är kanske inte 
tillräcklig och därför saknas även den rätta kompetensen. För att förbättra handlingsförmågan 
och få den rätta funktionella kompetensen, som Lundmark (1998) kallar den, krävs kompetens 
inom olika delar. Här krävs kanske en ökad personlig kompetens som innefattar individens 
personliga egenskaper såsom förhållningssätt, värderingar, ansvar, människosyn men även 
etik, attityder och motivation. Eventuellt är behovet större även av en social kompetens, 
vilken innefattar förmåga till samarbete, socialt samspel, förmåga att visa hänsyn och respekt, 
kunna lyssna samt förmåga att läsa av kulturen i organisationen (Lundmark 1998). 
 
För att ha insikt och förstå människor samtidigt som att ha viljan och säkerheten över den 
uppgift som yrkesrollen medför krävs en god personlig och social kompetens. För att 
behärska sin uppgift krävs både vilja och tron på sin egen förmåga. Detta är något cheferna 
anser sig ha visar resultatet från enkätens Del 1.  
 
I företaget pågår ett projekt som syftar till att förbättra hälsan och den psykosociala samt 
delvis den fysiska arbetsmiljön och därmed även bekämpa sjukskrivningarna. Projektet 
genomförs genom att via omfattande frågeformulär få en bild av hälsan och den psykosociala 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Olika åtgärder har enligt företaget genomförts för att nå uppsatt 
syfte, men trots detta ser verkligheten annorlunda ut. För att bekämpa brister med den 
psykosociala arbetsmiljön räcker det inte att bara ha en bild över problemen. För att komma åt 
och aktivt jobba med att åtgärda de psykosociala problemen krävs det kompetens att veta hur 
man ska gå tillväga. 
 
Att den psykosociala arbetsmiljön kan vara ett problem indikeras av den statistik som 
företaget fört. I dess presentation av sjukfrånvaro och olycksfall visar diagrammen på att 
antalet olycksfall och tillbud minskar medan den totala sjukfrånvaron ökar. Statistik från de 
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senaste fem åren visar även på att en av de större orsakerna till långtidssjukskrivningar i 
företaget är problem med sömn, depressioner samt utmattning. Detta visar att den 
psykosociala arbetsmiljön döljer sig bakom den ökande sjukfrånvaron.  
 
Andra hinder i effektiviteten 
Att enbart se den mänskliga faktorn som hinder till att arbetsmiljöarbetet inte alltid fungerar 
tillfredsställande i praktiken är inte helt rätt. Andra faktorer är även med och påverkar 
effektiviteten i arbetsmiljöarbetet. 
 
Delegeringen kräver, som tidigare nämnts, inte bara att de rätta kunskaperna innehas utan 
även att det finns tillräckligt med resurser att kunna använda sina kunskaper. Företaget 
påpekar i sina dokument att den som har ansvar över arbetsmiljöuppgifter även måste tilldelas 
tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt arbete. Ur enkätens Del 1 går av svaren att 
utläsa att det största hindret för ett effektivt arbetsmiljöarbete, enligt cheferna och 
arbetsledarna, är framförallt resurser och andra yttre omständigheter. Många känner att bristen 
på tid, pengar och hög arbetsbelastning är stora hinder. Detta är något som även 
skyddsombuden tar upp under intervjuerna. De påpekar att anledningen till att risker och 
andra arbetsmiljöproblem inte åtgärdas oftast skylls på att det inte finns tillräckligt med 
pengar. Även bristen på rutiner och otydlighet i delegeringar ses, av cheferna och 
arbetsledarna, som hinder. Enligt cheferna och arbetsledarna är det framförallt organisatoriska 
brister som leder till att arbetsmiljöarbetet inte kan utföras på ett tillräckligt effektivt sätt. 
Deras vilja påpekar de flesta vara det minsta hindret. Detta är en intressant bild som lägger en 
stark tro på den egna viljan och lägger skulden på yttre omständigheter. Att lägga skulden på 
yttre faktorer istället för at erkänna att det kanske är ens egen vilja eller förmåga som 
egentligen är ett stort hinder. Resultatet som framkommit ifrågasätts inte på något sätt, men en 
insikt om sina egna brister är väldigt viktig för att kunna åtgärda de brister och problem som 
finns. Majoriteten anser alltså att de inte är de själva som hindrar effektiviteten utan att det 
framförallt är yttre faktorer. Detta är ett intressant resultat i och med att många anser sig ha 
den rätta viljan och lägger istället över skulden på yttre faktorer.  
 
Som tidigare nämnts är det arbetsmiljömässigt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt 
rimliga åtgärder som ska vidtas för att minimera risker för olycksfall och skador. Att 
informera om vad som sker och vilka beslut som tas kring arbetsmiljö är viktigt. Alla bör ha 
klart för sig vad som prioriteras och varför, för att inga missförstånd ska uppstå. Brist på 
information till skyddsombuden kan medföra att de tror att brister nonchaleras och inte tas 
upp och diskuteras trots att så inte är fallet. Att skyddsombuden anser att åtgärder inte tas när 
det egentligen behövs kan bero på att företaget inte anser att det är tillräckligt motiverat att 
åtgärda dessa. En diskussion kan ha genomförts och ett beslut tagits att inte prioritera det 
aktuella problemet. En tydlig kommunikation måste föras mellan skyddsombud och ledningen 
för att informera kring vad som prioriteras och inte är prioriterat. Enligt Johansson (2005) är 
det också av vikt att ge feedback på det resultat som uppnås. 
 
Avslutningsvis kan den vanligt förekommande internrekryteringen i företaget delvis påverka 
arbetsmiljöarbetet. Några av skyddsombuden tar upp internrekryteringen som ett problem och 
påpekar att ej kompetenta personer ibland arbetar som arbetsledare. De rätta erfarenheterna 
och den rätta förutsättningen för lärande kring arbetsmiljö har kanske inte funnits för alla och 
därför saknas även den viktiga kompetensen som ledare. 
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4.4.4. Teoretiska och praktiska kunskaper – ett lärandeperspektiv 
För att skapa goda förutsättningar för lärande finns flera olika faktorer som bör tas i 
beaktning. Ett gott lärande ska i sin tur leda till att rätt kompetens finns och används på rätt 
sätt. Målet med arbetsmiljöarbetet är att chefen gör rätt saker för sin egen och arbetsgruppens 
skull och inte enbart för att lagen säger så. Det måste alltså i organisationen skapas sådana 
förhållanden att en önskvärd typ av lärande sker (Axelsson, 2002). 
 
Trots vissa bristande kunskaper hos vissa av cheferna och arbetsledarna är dock den teoretiska 
kunskapen överlag bra. De utbildningar som genomförts på arbetsplatsen har gett relativt goda 
teoretiska kunskaper om arbetsmiljöarbete. Dessa goda teoretisk kunskaper ser dock inte ut att 
alltid räcka till i praktiken. Förutom de tidigare nämnda hindren så som ekonomi, tidsbrist, 
rollotydlighet, internrekrytering m.m. finns även vissa brister i kompetensen att använda de 
teoretiska kunskaperna praktiskt. Utifrån skyddsombudens upplevelser saknas delvis 
kompetens, och även vissa kunskaper, för den arbetsmiljöuppgift som cheferna och 
arbetsledarna har. Kompetens kan enligt Lundmark (1998) beskrivas som den samlade 
förmågan att lösa uppgifter och förverkliga idéer. Vidare menar hon att det i begreppet inte 
bara ingår teoretisk kunskap utan också förmågan att omsätta denna kunskap i handling i 
relation till en viss uppgift, situation eller sammanhang. Som krav från företaget ställs att den 
rätta kompetensen måste finnas hos dem som får arbetsmiljöuppgifter delegerade till sig. 
 
En förutsättning för att öka kompetensen är att urskilja vilka olika inlärningsstilar de berörda 
människorna har eftersom vi människor har olika sätt att förstå och tolka den information vi 
får. Kanske är det så att flera har lättare att lära sig genom konkreta upplevelser och aktivt 
experimenterande istället för (Lundmark, 1998) enbart teori (Ellström, 1996). Den 
funktionella kompetensen är, som Lundmark påpekar, även beroende av olika 
delkompetenser. Dessa kompetenser bör vara mer eller mindre uppfyllda för att arbetet med 
arbetsmiljö ska bli heltäckande. Arbetsmiljön ska ses från olika vinklar för att täcka alla de 
faktorer som påverkar arbetsmiljön samt för att få arbetsmiljöarbetet att fungera på bästa sätt.  
Pappersbruket bör även satsa på att låta de berörda vara med och påverka utbildningens 
utformning och på det sättet öka lärandet. Som Andersson m.fl. (2005) tar upp lär vi oss både 
genom våra erfarenheter men även via olika utbildningstillfällen. Ellström (1996) menar att 
för att få goda arbetsmiljökunskaper genom erfarenheter i arbetet krävs att individen får 
möjlighet att delta aktivt i verksamhetens arbetsmiljöarbete och att de olika typer av 
lärtillfällen som det dagliga arbetsmiljöarbetet erbjuder görs tillgängliga för den enskilde 
individen. På detta sätt utvecklas även kunskapen och förmågan att använda de kunskaper 
man har. Cheferna och arbetsledarna deltar alla i arbetsmiljöarbetet men hur aktivt de gör det 
ser, efter skyddsombudens kommentarer, ut att variera. Om man aktivt försöker delta ökar 
förutsättningarna för att lära sig helheten. 
 
Vad som är viktigt för att en utbildning ska kännas tillfredsställande för individen är, enligt 
Ellström (1996) även att den ska baseras på individens erfarenheter samt bedrivas i former 
som ger möjlighet till dialog dels mellan och inom olika grupper av personal men även mellan 
personal och experter inom olika områden. Även efter utbildningens genomförande bör det 
finnas möjlighet till dialog och feedback för att på bästa sätt hjälpa cheferna och arbetsledarna 
att direkt komma igång med arbetet. Dessutom menar Ellstöm att det är viktigt att planera och 
utföra utbildningen i samverkan med dem som direkt berörs av utbildningen. Att få vara 
delaktig i beslut påverkar även motivationen positivt vilket i sin tur påverkar uppfattningen av 
arbetet.  
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När en utbildning genomförts måste det finnas ett utrymme att använda den kunskap man fått, 
dvs. ett handlingsutrymme (Lundmark, 1998). I det här fallet påverkar troligtvis chefernas 
uppfattning av för lite tid och pengar det aktuella handlingsutrymmet. Även en bristande 
delegering bör sätta hinder för ett tillräckligt utrymme att handla på. Ett tillräckligt 
handlingsutrymme ger ofta en ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet Lundmark (1998). 
Dessutom måste handlingsutrymmet diskuteras med de inblandade för att kunna öka 
arbetsmiljöarbetets funktion. 
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5. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 
 
Utifrån det resultat undersökningen gett bör vissa delar ses över för att öka förutsättningarna 
för ett bra arbetsmiljöarbete på pappersbruket. De förslag som jag ger ska ses som just 
förslag och som hjälpmedel för att i framtiden få ett så bra arbetsmiljöarbete som möjligt. 
Förbättringsförslagen kommer att presenteras som ”Förslag som bör övervägas snarast” och 
”Förslag som bör utredas vidare”. 
 
5.1. Förslag som bör övervägas snarast 
Vissa tydliga brister har uppmärksammats under undersökningens gång. Dessa brister anser 
jag bör ses över ganska snart för att om möjligt kunna förbättras. 
 
5.1.1. Skriftlig och tydlig delegering av arbetsmiljöuppgifter 
För att ett arbetsmiljöarbete ska fungera tillfredsställande krävs först och främst tydliga roller. 
En skriftlig delegering ska finnas till alla som har ett ansvar över arbetsmiljöfrågor och i den 
ska det tydligt framgå vad ansvaret beträffande uppgifter innebär. En genomgång om vad 
ansvaret innebär bör även göras för att inga oklarheter ska uppstå. Dessutom bör 
ersättarplaneringar upprättas för att undvika problem när den ansvarige är frånvarande från 
arbetet. Alla bör tydligt ha klart för sig vem som tar över ansvaret. 
 
I det undersökta företaget finns kunskaper hur en delegering ska utformas och vad den ska 
innehålla men en prioritering måste göras för att få detta att bli genomfört. Jag 
rekommenderar att en mall upprättas i syfte att fungera som hjälp när delegeringar ska 
skrivas. Detta underlättar för alla som är osäkra och bör samtidigt leda till att delegeringarna 
uppfyller kraven. Dessutom kan en checklista användas för att vara säker på att alla delar är 
med. 
 
Ett exempel på en checklista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Checklistan är utformad efter Arbetsmiljöverkets rekommendationer genom Frostberg (2004). 
 
5.1.2. Utvärdering av de arbetsmiljöverktyg som används 
De viktiga verktyg som används vid riskbedömning bör ses över. Klagomål från 
skyddsombuden har framkommit och visar på att framförallt arbetsmiljöronder och 
medarbetarsamtal inte uppfyller de utsatta kraven. En årlig uppföljning av dessa bör 
genomföras för att få en överblick över hur de fungerar.  
 

• Vilka uppgifter ska fördelas? 
• Delegera utifrån organisationsschemat och lägg uppgifter på chefer 

med personalansvar eller arbetsledare. 
• Delegering kan inte ske till grupper av människor. 
• Uppgifterna ska skrivas konkret och tydligt. 
• Ansvariga ska ha tillräckligt med kunskaper, befogenheter och 

resurser för uppgifterna. 
• All berörd personal ska informeras om innehållet i delegeringarna. 
• Muntlig information ska kontinuerligt ske till ansvariga. 
• En ersättarplanering ska skrivas. 
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5.1.3. Kompetens kring den psykosociala arbetsmiljön 
Stora brister finns också i den psykosociala arbetsmiljön. De flesta skyddsombud visar sitt 
missnöje över att tillräckliga kunskaper och kompetens inte finns inom området. Den 
psykosociala arbetsmiljön är inte lika konkret som den fysiska och därför kan det många 
gånger vara svårare att hantera sådana problem. Kunskaper om människan och hur människan 
fungerar i olika situationer är betydelsefull samtidigt som kunskaper om konflikter och 
grupprocesser är viktiga. Även här krävs det att det finns någon som kan fungera som 
bollplank. Företagshälsovården är ett bra exempel på utomstående hjälp som kan tas in för att 
hjälpa till eller vägleda cheferna vid svårhanterliga problem. En utbildning kring och en 
föreläsning om den psykosociala arbetsmiljön bör göras för att få den att bli bättre. 
Okunskapen kring psykosociala arbetsmiljöproblem och rädslan att ta tag i dem är ett stort 
problem som måste åtgärdas. 
 
5.2. Förslag som bör utredas vidare 
Efter den undersökning som gjorts har viss information framkommit om problem som bör 
utredas vidare. Den information som kommit fram har inte analyserats, men är ändå av 
betydelse och bör därför utredas vidare. 
 
5.2.1. Tillräckliga resurser 
Tillräckliga resurser måste även ges till dem som har ansvar över arbetsmiljöuppgifter. Det är 
viktigt att det finns ekonomiska möjligheter för cheferna att arbeta funktionellt med 
arbetsmiljön. Vad som framkommer av enkäten så anser flera chefer och arbetsledare att yttre 
omständigheter, t.ex. otillräckliga resurser, är det största hindret till ett effektivt 
arbetsmiljöarbete. Uppgifter, resurser och befogenheter måste vara väl balanserade. Saknas 
resurser kan inte uppgifter heller delegeras.  
 
5.2.2. Praktisk utbildning där tydliga exempel ges  
Trots goda teoretiska kunskaper fungerar inte arbetsmiljöarbetet alltid på ett godkänt sätt, 
enligt skyddsombuden. För att kunna omsätta de teoretiska kunskaper krävs förutom 
tillräckliga resurser även kompetens och med det innefattande de praktiska kunskaperna. En 
utbildning bör genomföras som koncentrerar sig på att få de teoretiska kunskaperna att 
fungera i praktiken. Förutom det krävs även en bra dialog mellan chefer och 
arbetsmiljösamordnare på företaget. Feedback och möjlighet till att ställa frågor är av vikt för 
att komma igång och få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera som en del i den 
dagliga verksamheten. Hela processen är svår och omfattande och därför krävs hjälp. I den 
praktiska utbildningen bör tydliga exempel ges för att illustrera hur det kan fungera i 
praktiken. Vidare är det av stor betydelse att de som ska medverka i utbildningen får vara med 
och påverka dess innehåll. 
 
Vidare anser jag att företaget bör genomföra en grundläggande teoretisk utbildning, anpassad 
efter arbetsplatsens behov, i samband med att de praktiska kunskaperna ska bli bättre. En 
genomgång av alla regler är av vikt för att få en uppdaterad kunskap kring arbetsmiljö samt 
för att undvika framtida oklarheter och missförstånd. Fokus bör även läggas på att tydligt 
förklara de olika aktörernas roller i arbetsmiljöarbetet.  
 
5.2.3. Tydliga roller 
Av enkäten och från intervjuerna framkommer att alla inte har klart för sig de olika rollerna i 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudens roll måste framförallt klargöras så att de på bästa sätt 
kan vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. En dialog med och en kontinuerlig information måste 
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hela tiden ske till skyddsombuden. Skyddsombudens är ju faktiskt arbetstagarnas 
representanter och bör i högsta grad tillåtas vara delaktiga. 
 
5.2.4. Internrekrytering 
Av intervjuerna med skyddsombuden framkom, från vissa, ett visst missnöje mot den 
internrekrytering som sker av flera chefer och arbetsledare. Skyddsombuden påpekade att 
detta medförde bristande kompetenser i ledarskapet och i sin tur påverkan på 
arbetsmiljöarbetet. Detta påstående från skyddsombudens sida är jag inte insatt i att bedöma 
men bör, om möjligt, ändå diskuteras igenom. Lämpligt vore kanske att ta del av 
skyddsombudens åsikter i frågan.  
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Avslutningsvis diskuteras här syfte och frågeställningar, metod samt reliabilitet och validitet. 
I genomförda undersökningar kan ofta brister finnas och metoder skulle om möjligt kunna 
genomföras på annat sätt för att uppnå ett mer tillförlitligt resultat. Det är därför viktigt att 
ha insikt i arbetets genomförande och vad som eventuellt skulle ha kunnat göras annorlunda. 
 
6.1. Uppnått syfte och frågeställningar 
Mitt syfte var att få en övergripande bild över delegeringen av arbetsmiljöuppgifter, med 
fokus på delegeringens utformning samt de ansvarigas kunskaper och kompetens om 
arbetsmiljöarbete. 
 
De frågeställningar som skulle besvaras var:  
 

• Hur ser delegeringsordningen ut på arbetsplatsen? 
• Vilka brister finns det i kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete?  
• Hur upplever skyddsombuden att cheferna använder sina kunskaper i 

arbetsmiljöarbetet? 
• Vilka hinder för ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet ser cheferna själva? 
• Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för ett bra lärande? 

 
Jag anser mig till stor del uppnått bestämt syfte samt svarat på de presenterade 
frågeställningarna. Delegeringen av arbetsmiljöuppgifter har granskats och en bild över detta 
har presenterats. Vidare har en enkät gjorts med syfte att få en bild över vilka kunskaper om 
regler pappersbrukets chefer och arbetsledare innehar. Syftet har uppnåtts men däremot kan 
metoden diskuteras. Läs mer om detta i metoddiskussionen. Dessutom har cheferna och 
arbetsledarna själva fått ange vilka faktorer som de anser påverkar deras effektivitet i 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Genom intervjuer med skyddsombud har en övergripande bild erhållits över hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Skyddsombuden har fått ge sina kommentarer kring 
hur de anser att deras chefer använder sina kunskaper i praktiken. Avslutningsvis, i den 
sammanfattande analysen, har diskussioner gjorts kring förutsättningarna för ett bra lärande 
på arbetsplatsen. 
 
6.2. Metoddiskussion  
Valet av metod går alltid att diskutera. I mitt fall känns en enkät som självklar när kunskaper 
ska mätas. Däremot finns brister i att den använda enkäten varit för enkel och därför medfört 
ett högt resultat. Flera av de påståenden som använts känns, nu i efterhand, något för enkla.  
 
Att det bara fanns två alternativ till varje påstående medför också en viss kritik. 
Respondenterna kan slumpmässigt välja rätt alternativ trots att de inte kan svaret på 
påståendet. Vidare finns en möjlighet för respondenterna att ta hjälp av diverse författningar, 
framförallt AFS 2001:1. Om detta förekommit eller ej är svårt att svara på men möjligheten 
finns dock. Om hjälp tagits av AFS 2001:1 får detta ses som positivt för lärandet. Svaren på 
två av påståendena i enkätens Del 2 visar på ett avsevärt lågt resultat. Anledningarna till detta 
kan vara att de helt enkelt inte kan det rätta svaret, men eftersom så många svarat fel tror jag 
att det främst beror på att de inte läst påståendet ordentligt och därför missförstått innehållet. 
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Syftet med de intervjuer som genomfördes med skyddsombuden var att få en bild över hur 
cheferna och arbetsledarna använder sina kunskaper i praktiken. Den metod jag använt kan 
kritiseras genom att skyddsombuden inte fick ta del av intervjufrågorna i god tid innan 
intervjuerna. Hade de sett frågorna i förväg hade de kunnat tänka igenom frågeområdena och 
därmed varit bättre förberedda. Eventuellt hade detta medfört mer uttömmande och 
innehållsrika svar från vissa av skyddsombuden. 
 
Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att det är skyddsombudens åsikter om cheferna och 
arbetsledarnas arbetsmiljöarbete som presenteras. Hade andra personer intervjuats, t.ex. 
cheferna själva, finns möjligheten att resultatet blivit annorlunda. Att ha i åtanke är även att 
det är åtta av totalt 30 skyddsombud som intervjuats. Vad de 22 skyddsombud som inte 
intervjuats har för åsikter i frågan tas inte med i den genomförda undersökningen. Vidare bör 
påpekas att de flesta skyddsombud som intervjuats haft olika chefer och arbetsledare. Detta 
innebär att de brister som framkommit inte berör alla chefer och arbetsledare på arbetsplatsen. 
 
6.3. Uppnådd reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten hos enkäten som mätinstrument kan delvis ifrågasättas. Att använda sanna och 
falska påståenden i enkäten medför ett betvivlande av tillförlitligheten och användbarheten. 
Kanske hade tillförlitligheten ökat om de påståenden som använts hållit en annan 
svårighetsgrad. Att bara använda två svarsalternativ ökar även risken för slumpmässigt valda 
svar. Validiteten hos enkäten hade kunnat ifrågasättas eftersom även tillförlitligheten gör det. 
Dock anser jag att enkäten ger en acceptabel tillförlitlighet och även en tillräcklig validitet, 
men båda dessa hade kunnat vara bättre. 
 
En godkänd reliabilitet av intervjuerna har uppnåtts. Sammanfattningar av vad som sagts 
gjordes efter varje intervju i syfte att höja tillförlitligheten. Validiteten av intervjuerna kan 
även ses som relativt god. De mätte det jag avsåg att de skulle mäta, alltså hur 
skyddsombuden anser att cheferna och arbetsledarna använder sina kunskaper om arbetsmiljö 
i praktiken. Validiteten skulle dock ha varit högre om fler ämnesområden tagits upp under 
intervjuerna samt om intervjuer genomförts med andra för att även få ett annat perspektiv än 
skyddsombudens. 
 
6.4. Slutrekommendationer 
Undersökningens resultat visar på två, delvis skilda, uppfattningar om hur verkligheten ser ut. 
Skyddsombuden å ena sidan anser att det finns vissa brister i hur arbetsmiljöarbetet fungerar 
och att alla chefer och arbetsledare inte har den kunskap som krävs. Å andra sidan har 
cheferna och arbetsledarna bra teoretiska kunskaper om arbetsmiljöarbete och de anser sig 
också ha en acceptabel effektivitet i arbetsmiljöarbetet. Dessutom framkommer att yttre 
faktorer och faktorn annat ses, av cheferna och arbetsledarna, som de största hindren för ett 
effektivt arbetsmiljöarbete. Samtidigt visar det sig att de anser att deras egen vilja är det 
minsta hindret.  
 
Det svårt att veta vilken av de två nulägesuppfattningarna som är mest sann. En 
rekommendation är att fortsätta utreda nuläget för att om möjligt få fram en gemensam bild av 
hur det ser ut. Det bör finnas en tämligen gemensam och objektivt riktig 
verklighetsuppfattning för att man ska kunna fatta de bästa besluten beträffande 
förbättringsåtgärder. 
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BILAGOR 
 
 
Hej!      Bilaga 1 
 
Jag heter Marie Larsson och skriver mitt ex-jobb på XXX.  
 
Just nu försöker jag få en klar bild över hur delegeringen av arbetsmiljöuppgifter ser ut i 
företaget. Därför skickar jag detta mail till dig och andra chefer/arbetsledare i företaget och 
hoppas att ni kan hjälpa mig. Jag skulle uppskatta om du kunde svara kortfattat på 
nedanstående frågor och maila dessa, snarast möjligt, till mig. 
 
 Svara på de frågor som berör dig. Svaren kommer jag att sammanställa för att få en överblick 
över vilka som har delegeringar och inte. 
 
 

1. Har du fått en delegering av arbetsmiljöuppgifter av din närmaste chef? 
 

2. Vid JA på fråga 1: 
 

• Har du fått information om vad delegeringen innebär? 
• Är delegeringen skriftlig? 

 
 

3.   Vid NEJ på fråga 1: 
 

• Varför finns ingen delegering? 
• Har du och din närmaste chef någonsin pratat om att du bör ha en delegering av 

arbetsmiljöuppgifter? 
 

 
4. Har du delegerat arbetsmiljöuppgifter vidare till chefer/arbetsledare under dig? 

 
5. Vid JA på fråga 4: 

 
• Är delegeringen skriftlig? 
• Hur informerar du om vad ansvaret innebär? 

 
6. Med eller utan delegering; anser du dig ha ett ansvar över att arbetsmiljön ska vara 

tillfredsställande på arbetsplatsen? 
 

7. Finns en ersättarplanering? Dvs. finns det skriftligt dokumenterat vem som har 
ansvaret när du inte är på plats? 

 
Tack för din hjälp! 
 
Mvh Marie Larsson 

  



            DELEGATIONSORDNING   Bilaga 2 
                      (Chefer och arbetsledare i företaget) 
      

VD 
 
Avdelningschefer (1-7) 
 

1        2  3  4  5  6  7  
 
 
        
 
 
 
 

                                            
                      
         

 
 

Mek.avd.  El, instr., 
data 

 Anläggn.service

                                            
 
 
     Arb.ledning   Arb.ledning  Arb.ledning  
 
  
 
      Arb.ledning     Arb.ledning     Arb.ledning

FörrådsinköpareArbetsledare 
Skift 1-6 

Driftverkmästare Lab.Chef 
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Bilaga 3 
 
Frågeområden vid intervju med skyddsombud 
 
      

• Kunskaper 

• Riskbedömning, åtgärder, uppföljning 

• Verktyg för riskbedömning 

• Roller i arbetsmiljöarbetet 

• Fysisk arbetsmiljö 

• Psykosocial arbetsmiljö 

• Medverkan 
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Hej på er skyddsombud!    Bilaga 4 
 
Nu börjar arbetet med mitt ex-jobb snart lida mot sitt slut. Det har varit en 
rolig tid här på XXX. 
 
Innan jag färdigställer mitt arbete behöver jag komplettera med några 
frågor till er. Jag hoppas att ni har tid att svara på dessa så snart som 
möjligt. Skicka dem tillbaka till mig med internposten så snart ni är klara 
eller lämna dem på mitt skrivbord. Sitter i … … gamla rum. Har ni 
möjlighet kan ni även maila svaren till mig, …  
 

1. Vet er chef/arbetsledare vad ni som skyddsombud har för roll?  
2. Jobbar er chef med att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

fungera som en naturlig del i verksamheten? 
3. Tillåts ni vara med på planeringar och genomförande av viktiga 

förändringar i verksamheten? 
4. Följs genomförda åtgärder upp? 
5. Bedrivs ett bra arbete med att förebygga uppkomst av risker och 

brister i arbetsmiljön? 
6. Tillåts medarbetarna att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 
bra arbetsmiljö? 

 
 
Utveckla gärna era svar genom att t.ex. ge exempel. 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh Marie Larsson 
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 FRÅGEFORMULÄR  Bilaga 5 
 

DEL 1 
Svara på nedanstående frågor 
 
 
 

1. Markera effektiviteten i ditt arbetsmiljöarbete. 
 

 
Mycket låg              Låg              Acceptabel              Hög              Mycket hög 

 
 
 
 
2. Vad hindrar dig från att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöfrågor? Rangordna 

nedanstående faktorer med siffror 1-5 där 1 anger det största hindret och 5 
det minsta. 

 
 

__  Min vilja 
 
__  Mina kunskaper 
 
__  Min förmåga 
 
__  Yttre omständigheter (Ex. tid, pengar) 
 
__  Annat  Ex. på vad Annat kan vara: 

     
 

     
 
Kommentarer till de hinder som finns: 
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DEL 2         Bilaga 5 forts. 
 

Tag ställning till om dessa påståenden är Sanna eller Falska 
 
           Markera dina svar i medföljande svarsformulär 

     genom att ringa in det alternativ du tror är rätt. 
 
Innan du börjar svara på dessa påståenden vill jag klargöra en sak. Som Aktiebolag 
betraktas alla anställda på XXX som arbetstagare, även inkluderat VD och chefer. 

För att särskilja olika befattningar har jag i enkäten valt att kalla chefer och 
arbetsledare för chefer och övrig personal för medarbetare. Med arbetsgivare 

menas i enkäten XXX med VD och Styrelsen i spetsen. 
 
 

1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en del i den dagliga 
verksamheten.  

 
2. Det är både chefens och medarbetarens uppgift att ge förslag på lämpliga 

åtgärder vid risker i arbetet.  
 

3. Det är medarbetarens uppgift att själv se till att han/hon har tillräckliga 
kunskaper, befogenheter och tid för att kunna utföra en delegerad uppgift.  

 
4. Medarbetarna ska medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 

föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 

5. Om delegerade arbetsmiljöuppgifter inte kan fullföljas ska ansvaret ges 
tillbaka till arbetsgivaren.  

 
6. Det förebyggande arbetet är det primära enligt föreskrifterna för systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  
 

7. Enligt föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete räcker det i princip att 
undersöka vilka risker som finns i verksamheten och bedöma hur allvarliga de 
är.  

 
8. En delegering av arbetsmiljöuppgifter ska enbart ges till bestämda personer 

eller befattningar och inte till grupper.  
 

9. Ett grundkrav är att skyddsombud inte ska ha rätt att medverka i 
arbetsmiljöarbetet.  

 
10. Företagshälsovården kan som extern resurs tas in för att lösa uppgifter i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  
 

11. Undersökningar i arbetsmiljön behöver inte göras regelbundet utan bara vid 
ohälsa och olycksfall samt vid förändringar i verksamheten.  

 
12. Tillbud är lindrigare skador som inte leder till sjukskrivning.  
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13. En riskbedömning ska inte dokumenteras skriftligt.  

 
14. Utredningar av arbetsmiljön bör göras både före och efter att förändringar 

skett i organisationen.  
 

15. Ett statiskt kroppsarbete är att föredra framför ett mer repetitivt (varierande) 
kroppsarbete.  

 
16. Att ha inflytande och kontroll över sitt arbete lindrar ofta stressupplevelser.  

 
17. Alla olyckor och sjukdomar som uppstår i arbetet behöver inte ses över och 

åtgärdas.  
 

18. Stress kan leda till tillbud och felaktiga handlingar, samarbetssvårigheter samt 
mobbing.   

 
19. Medarbetaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet 

av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.  
 

20. Med ”systematiskt arbetsmiljöarbete” avses arbetsgivarens arbete med att 
undersöka verksamheten, genomföra åtgärder och följa upp dessa på ett 
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs.  

 
21. Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika 

uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.  
 

22. Medarbetarsamtal kan användas för att identifiera psykosociala risker.  
 

23. Endast skador som lett till sjukfrånvaro ska anmälas.  
 

24. En uppföljning av genomförda åtgärder i arbetsmiljön är inte nödvändigt.  
 

25. Buller påverkar oss enbart fysiskt.  
 

26. Konflikter i arbetet beror på individerna och inte på arbetsförhållandena.  
 

27. Om en arbetskamrat kommer alkoholpåverkad till arbetet ska denne skickas 
hem.  

 
28. Att arbetsmiljöfrågor ska vara ”en naturlig del i verksamheten” innebär att det 

bör avsättas särskild tid till att arbeta med och att utveckla ett 
arbetsmiljösystem som på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalitet 
betraktas som ett självständigt system i verksamheten.  

 
29. Det är helt nödvändigt att medarbetaren får klart för sig vilka risker som finns 

med de egna arbetsuppgifterna och vad som skall göras för att undvika 
ohälsa och olycksfall.  
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30. Arbetsgivaren ska se till att de som delegeras uppgifter i arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen är tillräckligt många, har de befogenheter, resurser och 
kompetens som behövs.  

 
31. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att först och främst åtgärda 

arbetsmiljöproblemen när de uppstår.  
 

32. Som chef behöver man inte engagera sig i arbetsmiljön för inhyrd personal.  
 

33. En uppföljning av vidtagna åtgärder bör göras.  
 

34. Företagshälsovården har tillsammans med arbetsgivaren ansvaret för 
arbetsmiljön.  

 
35. Undersökning och riskbedömning är inte en del i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet.  
 

36. För att arbetsmiljöarbetet hela tiden ska fungera bra bör det alltid finnas en 
ersättare om den som har arbetsmiljöuppgifter är sjuk eller kanske bortrest.  

 
37. Vid kränkande särbehandling, så som mobbing, är det framförallt den utsatte 

som själv måste ta tag i problemen.  
 

38. Det bästa sättet att åtgärda högt buller är att använda moderna, 
individanpassande och effektiva hörselskydd.  

 
39. Undersökning och riskbedömning är en förutsättning för att kunna vidta 

lämpliga åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bättre, fysiskt, psykiskt och 
socialt.  

 
40. Olycksfall är svåra skador som leder till minst två veckors sjukskrivning.  

 
41. Delegering av arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön innebär att speciella 

arbetsuppgifter läggs ut på olika personer.  
 

42. Det är skyddsombudets uppgift att se till att övriga medarbetare har tillräckliga 
kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet för att ohälsa och olycksfall ska 
kunna undvikas.  

 
43. Arbetsmiljöarbetet bör i första hand organiseras i en speciell grupp vid sidan 

av den ordinarie linjeorganisationen.  
 

44. Arbetsgivare som hyr in arbetskraft tillfälligt, exempelvis på entreprenad, är 
skyldig att följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, i fråga om 
det arbete som inhyrningen gäller. 

 
45. Genomförda åtgärder ska föras in i en handlingsplan, där det också ska 

anges av vem och när åtgärden utfördes.  
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46. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem är varningssignaler om 
risker i arbetet.  

 
47. Att arbeta skift påfrestar inte vår kropp på något betydande sätt.  

 
48. Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 

systematik i arbetsmiljöarbetet.  
 

49. Medarbetaren ska i första hand rapportera risker till skyddsombudet, som 
vidarebefordrar informationen till närmaste chef.  

 
50. En delegering av arbetsmiljöuppgifter vid större arbetsplatser ska inte vara 

skriftlig.  
 

51. Arbetsmiljöansvar har ett förebyggande syfte.  
 

52. Enkäter är en metod för undersökning av arbetsmiljön.  
 

53. Misstänker man ett missbruksproblem är det bättre att avvakta ett ingripande 
än att reagera direkt.  

 
54. Varje person i en delegeringskedja ska vara medveten om sin uppgift och sitt 

ansvar.  
 

55. Ett nollolycksfall är en skada som inneburit minst två dagars frånvaro från 
arbetet. 

 
56. Riskbedömningar ska endast utföras för fysiska risker.  

 
57. Att arbeta övertid är alltid en psykosocial risk.  

 
58. En delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär att den som fått uppgifter 

automatiskt blir straffad vid en arbetsolycka.  
 

59. Arbetsgivaren är skyldig att varje år göra en (skriftlig) sammanställning av 
ohälsa och olycksfall som inträffat i arbetet.  

 
60. En fullt frisk och vältränad människa får inte belastningsbesvär.  

 
61. När det handlar om riktigt svåra arbetsmiljöproblem kan företagshälsovården 

få ta över arbetsmiljöansvaret från arbetsgivaren.  
 

62. Arbetsgivaren bestämmer hur arbetsmiljöansvaret ska fördelas inom 
verksamheten.  
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      SVARSFORMULÄR                   Bilaga 6 
DEL 2 

Sanna och falska påståenden 
            Ringa in valt alternativ 

 
S= sant F= falskt, 1 - 62= påståendenas nummer 

 
 
   1. S         F  22.      S         F   43.              S         F 
 
   2. S         F  23.      S         F   44.             S         F 
 
   3. S         F                24.      S         F      45.              S         F 
 
   4. S         F                25.      S         F     46.             S         F 
 
   5. S         F   26.      S         F   47.              S         F 
 
   6. S         F   27.      S         F  48.              S         F 
 
   7. S         F   28.      S         F  49.              S         F 
 
   8. S         F   29.      S         F  50.              S         F 
 
   9. S         F   30.      S         F  51.              S         F 
 
  10. S         F   31.      S         F  52.              S         F 
 
  11. S         F   32.      S         F  53.              S         F 
 
  12. S         F   33.      S         F  54.              S         F 
 
  13. S         F   34.      S         F  55.              S         F 
 
  14. S         F   35.      S         F  56.              S         F 
 
  15. S         F   36.      S         F  57.              S         F 
 
  16. S         F   37.      S         F  58.              S         F 
 
  17. S         F   38.      S         F  59.              S         F 
 
  18. S         F   39.      S         F  60.              S         F 
 
  19. S         F   40.      S         F  61.             S         F 
 
  20. S         F   41.      S         F  62.              S         F 
 
  21. S         F 42.      S         F  
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Hej!      Bilaga 7 
 
Mitt namn är Marie Larsson och jag skriver mitt examensarbete här på XXX i 
höst. Jag är sedan tidigare utbildad Sociolog men läser nu en 
påbyggnadsutbildning vid namn Arbetsmiljöledning vid Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Det huvudsakliga syftet i mitt examensarbete är mäta kunskaperna hos 
arbetsmiljöuppgiftsansvariga med avsikt att få en allmän bild över vilka 
kunskaper som finns i företaget. Vidare är syftet att använda dessa uppgifter 
för att kunna planera en kunskapsutvecklande åtgärd för att på sikt få en väl 
fungerande grund i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 
 
För att mäta era kunskaper har en enkät utformats. Enkäten består av två 
delar och behandlar frågor kring regler om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den 
första delen utgör tre frågor, två med flervalsalternativ och en med öppet 
svarsalternativ. Den andra delen av enkäten består av sanna eller falska 
påståenden om arbetsmiljöarbete. Svaren till del två ska lämnas på ett separat 
medföljande svarsformulär. 
 
Det är inte tillåtet att använda några hjälpmedel för att svara på påståendena. 
Om hjälpmedel används uppfylls inte mitt syfte med undersökningen. 
 
Alla enkäter kommer att behandlas konfidentiellt eftersom syftet är att få en 
allmän bild över vilka kunskaper som finns i företaget. Med detta innebär att 
resultatet från alla enkäter kommer att sammanställas och inte behandlas var 
för sig. Ni kommer alla att delges det gemensamma resultatet så snart det är 
sammanställt. Om ni efter att ha lämnat in enkäten är intresserade av att veta 
de rätta svaren är det bara att maila mig, XXX, så skickar jag dem. 
 
Ni får en vecka på er att svara på enkäten och sedan skicka tillbaka den med 
internposten i bifogat svarskuvert.  
 
Lämna enkäten senast torsdag 17 november. 
 
Jag hoppas att ni finner syftet med denna undersökning intressant och att ni 
därför tar er tid att svara. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Marie Larsson 
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ORGANISATIONSBESKRIVNING HELA KONCERNEN                           Bilaga 8 
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Se bilaga 9: Det undersökta företagets organisation  
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Organisationsbeskrivning av hela företaget                                            Bilaga 9 
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 Bilaga 9 
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                   Bilaga 10
                      
 
 
Diagram 2: Olycksfall - 05 
 

 
 
Diagram 3: Olycksfall -04 
 

 
 
Diagram 4: Olycksfall (1974 - 2004) 
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Diagram 5: Frånvarodagar till följd av olycksfall (1992 - 2005). 
 
 

 
 
 
Diagram 6: Sjukfrånvaron 1995-2005 (%) 
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Bilaga 11 
 
 
Tabellen visar summan över antalet rätt varje respondent hade innan 15 påståenden valdes 
att plocka bort. 
 
 
    Respondent Antal rätt 
 
              1                             59 
 

              2                             58 
 

              3                             58 
 

              4                             56 (1 obesv.) 
 

              5                             53 
 

              6                             58 
 

              7                             57 
 

              8                             55 
 

              9                             58 
 

           10                              54 
 

           11                              53 
 

           12                              58 
 

           13                              54 (1 obesv.) 
 

           14                              54 
 

           15                              58 
 

           16                              54 (1 obesv.) 
 

           17                              56 
 

           18                              52 
 

           19                              55 
 

20                              53 
 

           21                              59            

           22                              56 
 

           23                              58 (1 obesv.)             

           24                              57 
 

           25                              52       

           26                        60             

           27   56 
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     Bilaga 11 forts. 
 
Tabellen visar summan av antalet fel på varje påstående innan de 15 påståendena valts att 
plocka bort. 
 
 
 
  Påstående    Antal fel          Påstående     Antal fel Påstående   Antal fel 
 
             1            0                                21             1          41             7 
             2            1 (1 obesv.)          22             0                     42             0 
             3            6                                23             0                    43             1 (1 obesv.) 
             4            1           24             0                      44             2 
             5            1          25             0                    45           25 
             
             6 1          26             1                   46             4 
             7 1          27             1 obesv.          47             2 
             8          10          28             2                   48             2 
             9            2                                29             0                    49             5 
           10 2          30             1                   50             2 
 
           11            1          31             1                   51             1 
           12          13 (1 obesv.)          32             1                   52             1 
           13            1          33             0                   53             0 
           14            1          34             6                   54             0 
           15            0          35             1                   55             0 
 
           16            0          36             4                 56             0 
           17            1          37             0                 57           13 
           18            0          38             7                 58             0 
           19            0          39             2                 59             0 
           20            1          40             2                 60             0 
                             61             0 
                       62           23 
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Bilaga 12 
 
 
Tabellen visar summan av antal rätt på varje påstående. Tabellen visar resultatet efter att 15 
påståenden valts att plocka bort. 
 
 
 
 
  Påstående      Antal rätt          Påstående       Antal rätt Påstående      Antal rätt 
 
             1            27                              29  27          55 27 
             2            25 (1 obesv.)             30              26                   56 27 
             3            21                              31              26               57 14 
             5            26                              33              27                58               27 
             6 26                              34              21                             59              27 
             
             7 26  35  26                 61 27 
             8 17          36 23            62  4 
             9            25                              38 20                  
           10            25                              39              25                    
           11            26                              40              25                   
  
           12            13 (1 obesv.)          41              20            
           13            26 (1 obesv.)          42 27                    
           14            26          43              25 (1 obesv.)         
           17            26          44              25           
           19            27          45  2                    
 
           20            26          46              23                 
           21 26          48 25            
           23            27          49 22                  
           24            27          50              25         
           28 25                              51              26         
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