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FÖRORD 
 
Den sista terminen på arbetsmiljöledningsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet 
genomförde jag mitt examensarbete som kom att handla om arbetsmiljöarbete och utbildning 
av chefer och arbetsledare inom detta område.  

Jag vill tacka de personer som på olika sätt har hjälpt mig i arbetet med rapporten.  
Mina handledare, dels vid Luleå Tekniska Universitet och dels vid det studerade företaget, 
samt alla de personer som på olika sätt har ställt upp och svarat på allehanda frågor i tid och 
otid. 
 
Jag vill också tacka de personer, ledare och huvudskyddsombud som har tagit sig tid att ställa 
upp för intervjuer och på så sätt bidragit med ett omfattande material.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING   

 
Volvo Personvagnar AB Motor (VCE) är ett bilindustriföretag som ingår i Fordkoncernen. 
Företaget ligger på ett flertal platser i Sverige, bland annat i Skövde. Vid produktionsenheten i 
Skövde, som går under namnet SKep är den huvudsakliga sysselsättningen bearbetning och 
montering av bensin- och dieselmotorer till personbilar. Inom företaget drivs, med hjälp av 
företagshälsovården, några arbetsmiljöutbildningar för chefer, arbetsledare och skyddsombud. 
Detta examensarbete kom att beröra arbetsmiljöarbete kopplat till utbildning av chefer och 
arbetsledare inom detta område.  
 
De frågeställningar som skulle besvaras var i hur väl täcker befintliga arbetsmiljöutbildningar 
kunskapsbehovet hos chefer och arbetsledare inom Volvo Personvagnar AB Motor? Vad 
finns det för svagheter och brister? Var finns eventuella luckor och mellan hur kan dessa 
fyllas? 

Syftet med denna studie var således att göra en kartläggning av VCE:s arbetsmiljöarbete 
kopplat till utbildning av chefer och ledare inom detta område. Målet var att resultatet skulle 
ge en uppfattning om hur kunskapsbehovet såg ut hos ledare inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. Utifrån analysresultatet skulle det ges förslag på förbättringsåtgärder och 
göra en form av åtgärds- och utbildningsplan för chefer och ledare inom företaget. De 
områden som kom att beröras var systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. psykosocial 
arbetsmiljö, belastningsergonomi och säkerhet.   

Metoden som användes för att undersöka detta var intervjuer. Intervjustudien föregicks av en 
litteraturstudie i ämnet samt fältstudier/observationer. Litteraturstudien innebar studier av 
lagar och regelverk utifrån ett ledarperspektiv. Det gavs också möjlighet att studera företagets 
interna arbetsmiljöutbildningar genom att medverka som deltagare i dessa. Femton deltagare 
innefattades av intervjustudien. Intervjustudien byggde på halvstrukturerade intervjuer där en 
intervjuguide användes. Även om en intervjuguide utnyttjades fanns det en öppenhet och 
flexibilitet under intervjuerna för följdfrågor och andra frågor givet undervisningsområdet. 
Utifrån intervjustudien och analysarbetet identifierades det ett kunskapsbehov bland ledare 
inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, trots att företaget ger bra och rejäla 
grundutbildningar. Resultatet i undersökningen belyste inte avsaknad av sådana utbildningar 
bland ledare utan snarare brist på kontinuitet, frånvaro av en fördjupad kunskap och svagheter 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Analysarbetet mynnade ut i en utbildningsplan, där det finns områden som är gemensamt för 
chefer och arbetsledare men där det också finns avsnitt som skiljer de olika ledarnivåerna åt. 
Utbildningsplanen kom att innehålla områden såsom lagar och regelverk, innebörden av 
arbetsmiljöansvar, roller och rollfördelning, psykosocial arbetsmiljö, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, fördjupad kunskap i belastningsergonomi och stress. Till rapporten följer 
också ett antal rekommendationer för fortsatt arbete med att förbättra arbetsmiljöarbetet i 
verksamheten. Rekommendationerna var bl a. att genomföra utbildningsplanen som en form 
av pilotutbildning och följa upp med en utvärdering. Det gavs också rekommendationer på 
omgående åtgärder och på en längre sikt, dvs. en treårs period.   



  

ABSTRACT 

 
 
The purpose of this study was to make a survey and analysis of Volvo Cars Enginee´s 
occupational health and safety work application to education of leaders in this area. On the 
basis of the result from the analysis, give an example of the measures of improvements and 
create some sort of an educational plan. The issues, who should be answered, do the 
occupational health and safety work educations cover the leader’s requirements of 
knowledge? Where are the failings? Where are gaps to fill and how will the gaps be filled? 
The method in use to investigate this was interviews and observations on the educations the 
company has. The interview study includes four different levels of management and two 
safety representatives. The result of the inquiry did not illustrate lack of occupational health 
and safety educations among leaders, but rather lack of continuity, absence of deeper 
knowledge and weakness in the systematic occupational health and safety work.  
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Detta är ett examensarbete på 15 poäng vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet ingår 
som en del i magisterprogrammet arbetsmiljöledning. Examensarbetet kommer att beröra 
arbetsmiljöarbete kopplat till utbildning av chefer och arbetsledare inom detta område.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. INLEDNING 
 
Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning till examensarbetet samt en presentation av 
Volvo Personvagnar AB Motor där examensarbetet genomfördes. I bakgrunden ges en kort 
beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet hanteras i en organisation kopplat till ledarens roll och 
krav på kunskap. Detta följs av en företagspresentation och därefter en problemformulering. 
Kapitlet avslutas med en definition av syfte och avgränsningar.   
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Arbetsmiljölagstiftningen har en relativt lång historia i Sverige. Den första arbetsmiljölag-
stiftningen kom redan i slutet av 1800-talet. Den idag grundläggande lagen, Arbetsmiljölagen 
från 1978 (AML), har under senare tid kompletterats med ett omfattande antal föreskrifter vilka 
siktar in sig på specifika arbetsmiljöområden. Dessa föreskrifter konkretiserar innehållet i AML 
som innehåller bestämmelser som är mer allmänt hållna. Från att ursprungligen haft ett 
förhållandevis snävt tillämpningsområde har arbetsmiljölagstiftningen breddats i takt med att nya 
arbetsmiljöproblem har uppkommit. I och med att tillämpningsområdet har utökats har följden 
blivit att organisationer också fått ett mer omfattande arbetsmiljöområde att tillämpa och 
hantera1. För att kunna bedriva ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete är det därför vanligt att 
organisationen fördelar arbetsmiljöuppgifter på flera personer inom företaget. Detta sker oftast 
genom en skriftlig delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan olika ledarnivåer. En av 
de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta emot en delegering av arbetsmiljöuppgifter är att 
ha kunskap inom området2. Att ledaren ska ha kunskap i det arbetsmiljöområde som denne 
ansvarar för kan ju tyckas vara rätt så självklart. Frågan är dock om det verkligen är så klart i alla 
organisationer.  
 
Ett företag som har kommit långt i sitt systematiska arbetsmiljöarbete är Volvo Personvagnar AB 
Motor. Företaget har bland annat obligatoriska arbetsmiljöutbildningar för alla sina ledare. Vad 
gäller delegering av en arbetsmiljöuppgift finns det också rutiner för detta. Vid en delegering 
använder sig företaget av ett delegeringsdokument som också beskriver syftet med delegeringen. 
Då en arbetsmiljöuppgift ska fördelas undertecknas dokumentet av den som delegerar respektive 
den som tar emot delegeringen. Till dokumentet finns en matris som ger en överblick över vilka 
ansvarsområden som respektive ledarnivå ansvarar för. Trots att företaget har ett flertal 
arbetsmiljöutbildningar finns det en osäkerhet i hur väl dessa utbildningar täcker det 
kunskapsbehov som finns hos ledare på företaget. Företaget tror att det finns en förbättrings-
potential bland de interna arbetsmiljöutbildningar som bedrivs inom verksamheten.  
 
 
 
 
 
                                                 
1 Johansson, B. Frick, K. & Johansson, J. red (2004). 
2 AFS 2001:01, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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1.2 Volvo Personvagnar AB Motor  
 
Volvo Personvagnar AB Motor, VCE3 är ett industriföretag inom biltillverkning som är en del 
av Volvo Personvagnar AB, VCM4. Sedan några år tillbaka ägs Volvo Personvagnar AB av 
Fordkoncernen vilket har inneburit en del omorganisationer inom hela verksamheten. Volvo 
Personvagnar AB har verksamhet på flertal ställen i Sverige, bland annat i Göteborg, 
Uddevalla, Skövde och Floby. År 1987 började man bygga en ny fabrik i Skövde och några år 
senare startades produktionen. Anläggningen tillhör idag en av de modernaste inom 
verkstadsindustrin och är dessutom världsledande vad gäller TPM-arbete (Total Product 
Management)5. Produktionsenheten i Skövde, SKep, ingår i det som kallas VCE. Ett förenklat 
organisationsschema finns under rubriken avgränsningar. I denna organisation ingår även 
produktionsenheten i Floby och chassitillverkningen i Göteborg samt produktionen i Gent. 
Vid enheten i Skövde tillverkas det bensin- och dieselmotorer som sedan levereras vidare till 
andra delar av Volvo för fortsatt biltillverkning. Det innebär att verksamheten i Skövde består 
i huvudsak av bearbetning av motordelar och montering av motorer. Under 2004 
producerades det strax över 400 000 motorer i Skövde. VCE har totalt 2 958 anställda varav 
enheten i Skövde består av ca 1 700 anställda. Fördelningen mellan kvinnor och män för hela 
VCE är en övervägande andel män, antal kvinnor utgör 23 procent av verksamheten. Snittet 
för anställningstiden inom VCE ligger på 13,5 år.  
 
 
1.2.1 SKep  
 
SKep består av en monteringsenhet och en bearbetningsenhet. På monteringsavdelningen sätts 
verksamhetens motorer ihop. Detta innebär mycket manuell hantering då mycket sker för 
hand. Vid verksamhetens andra fabriksdel, bearbetas olika motordelar, bland annat 
cylinderhuvud och cylinderblock, kamaxlar och kamvev. Vid denna del av fabriken sker det 
mesta av arbetet med automatik, dvs. maskiner och robotar. I monterings- och 
bearbetningsenheten ingår också avdelningar som ansvarar för driftsäkerhet/underhåll, 
logistik, materialhantering, fastighet och support, ekonomi samt kvalitet och miljö. Företaget 
strävar efter att uppnå en bra balans mellan manuella arbetsuppgifter och automatiserat arbete.    
Inom produktionsenheten SKep finns det tre olika chefsnivåer förutom chef för VCE. På 
första nivån, nedifrån räknat, är det arbetsledare eller första linjens ledare. Deras chefer är 
enhetens driftansvariga medan enhetschef för SKep är driftansvarigas närmaste chef. Arbetet 
vid fabriken pågår dygnet runt vilket innebär skiftgång bland de anställda. Utav de olika 
ledarnivåerna är det första linjens ledare som arbetar i skift.  
 
 
1.3 Problemformulering och definitioner  
 
Arbetsmiljölagens avsikt är förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och på arbetsplatsen. I 
arbetsmiljölagen står det också att ändamålet är att uppnå en god arbetsmiljö. Då det är en 
praktisk omöjlighet för arbetsgivaren, dvs. i form av högsta ledningen, att själv övervaka 
                                                 
3 VCE står för den engelska benämningen som är Volvo Cars Engine som också är den benämning som 
vanligtvis används inom organisationen.   
4 VCM står för den engelska benämningen och heter då Volvo Cars Manufactuoring. 
5 TPM är en japansk metodik som har utvecklats ur de nordamerikanska företagskoncepten för förebyggande 
underhåll. Inriktningen är att skapa störningsfria processer genom varje medarbetares kunskap och engagemang. 
Tekniken har visat sig bland annat ha stora fördelar vad gäller förbättringar på arbetsmiljön eftersom fysiska 
risker kan undvikas samt att medarbetarna ges möjlighet till mer berikande arbetsuppgifter 
(http://www.gjuteriforeningen.se/tpm.htm, 2006-01-05, kl. 14.09).  

http://www.gjuteriforeningen.se/tpm.htm
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efterlevnad av lagar och gällande föreskrifter i den dagliga verksamheten delegeras 
arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar, dock inte arbetsmiljöansvar, vidare i 
organisationen. Vid Volvo Personvagnar AB är det platschefen för Volvo Personvagnar AB 
Motor som har huvudansvaret för att lagar, föreskrifter och interna policies efterlevs. Pga. en 
omfattande verksamhet och svårighet att kunna övervaka efterlevnaden fördelas och 
handläggs arbetsmiljöuppgifter på den ledarnivå där de anses bäst höra hemma.  
 
Inom verksamheten finns det som sagt ett antal arbetsmiljöutbildningar. Dessa är 
obligatoriska för chefer och arbetsledande personal. Dessa utbildningar genomförs till största 
delen av företagshälsovården. Precis som det beskrevs inledningsvis råder det en tveksamhet i 
hur väl utbildningarna uppfyller kunskapsbehovet hos chefer och ledare. Det är därför 
intressant för Volvo Personvagnar AB Motor att genom karläggningen få inblick i 
kunskapsbehovet hos chefer och arbetsledande personal.  
 
I sammanhanget bör det också göras en definition av vad som menas med kunskapsbehov. 
Ordet kunskap är mångtydigt och kan betyda en mängd olika saker. Definitionen av kunskap 
kan beskrivas som en mental informationsmängd och med hjälp av den utvecklas 
kvalifikationer och förmågor6. Kunskap kan också beskrivas som en social företeelse, dvs. 
något som förändrar vår uppfattning och ökar förståelsen för omvärlden. Enligt författaren 
Bernt Gustavsson är inhämtning av kunskap en process som ständigt både hos individer och 
organisationer7. Ett behov kan något förenklat ses när en organism befinner sig i ett tillstånd 
som behöver ändras8. Ett annat ord som förknippas med kunskap är ordet kompetens. 
Kompetens kan beskrivas som en individs förmåga vilket består av kombinationen kunskap, 
erfarenhet, vilja och motivation. Med det ingår bl a. förmågan och viljan att inhämta, använda 
och sprida information9.    
 
Jag formulerar huvudproblemet på följande sätt:  
 
- Hur väl täcker befintliga arbetsmiljöutbildningar kunskapsbehovet hos chefer och 
arbetsledare inom Volvo Personvagnar AB Motor? 
- Vad finns det för svagheter och brister?  
- Var finns eventuella luckor och hur kan dessa fyllas? 
 
 
1.4 Syfte och mål  
 
Syfte är att: 

- göra en kartläggning och analys/bedömning av VCE:s arbetsmiljöarbete relaterat till 
utbildning av chefer och ledare inom detta område.  

- utifrån analysresultat ge förslag på förbättringsåtgärder och att arbeta fram en 
utbildningsplan. Med utbildningsplan avses här en plan som på en övergripande nivå 
beskriver områden som chefer och ledare bör utbildas inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete.     

 
Målet med studien är att den ska ge en uppfattning om hur kunskapsbehovet ser ut hos ledare 
inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Eftersom det är ledare och chefer som är i fokus 

                                                 
6 Goldstein, I.L., & Ford, K. J. (2002). 
7 Gustavsson, B. (2001). 
8 http://www.leksikon.org, (2006-02-18, kl. 11.03). 
9 Edzén, S. (2005:48). 

http://www.leksikon.org
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kommer studien framförallt utgå ifrån ett ledarperspektiv. Den framtagna utbildningsplanen 
kan ses som ett stöd till ledaren samt klargöra vilka krav och förväntningar som företaget 
förväntar sig av denne. De föreslagna förbättringsåtgärderna och planen kan förhoppningsvis 
bli ett komplement till företagets befintliga arbetsmiljöarbete samt utgöra ett verktyg för 
framtida utvecklingsarbete.    
 
 
1.5 Avgränsningar  
 
Den lagstiftning som tillämpas i studien är enbart svensk då det är den som är relevant 
beroende på frågeställning och uppsatsens syfte. Fokus har lagts på Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter eftersom de är mer konkreta än AML och förtydligar AML:s innehåll. I detta fall 
har det också gjorts en avgränsning gällande Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I samråd med en 
av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjörer, som anlitas mycket av företaget, har 
föreskrifter och regler som är pga. flera problem inom dessa områden för verksamheten 
identifierats och tagits ut. Föreskrifterna kan delas in i olika arbetsmiljöområden såsom SAM 
inkl. psykosocial arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet. Avgränsningen av några föreskrifter är 
för att begränsa den teoretiska referensramen till att inte svälla i omfattning utan att ha en 
lagom vidd. Det skulle också vara en omöjlighet att få med alla föreskrifter eftersom 
examensarbetet är en tidsbegränsad studie på femton veckor.  
 
Förutom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns 
det en rad andra lagar som också har betydelse för arbetsmiljön, vilket inte får glömmas bort.  
Exempel på sådana lagar är arbetstidslagen, tobakslagen och jämställdhetslagen. Dessa lagar 
tänker jag däremot inte gå närmare in på.  
 
Vidare har det gjorts en avgränsning vad gäller företagets organisationsområde. Studien 
kommer att beröra organisationen VCE och produktionsenheten i Skövde, SKep, se 
förtydligande genom organisationsschema nedan.  
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE  
 
Denna del av rapporten är uppdelad i flera avsnitt. Under den första rubriken ges en 
beskrivning av valet av metod. I huvudsak har intervjuer används. Intervjustudien har 
kompletterats med litteraturstudier och deltagande observationer/fältstudier. Metoderna 
redovisas var för sig under respektive rubrik. En metoddiskussion kommer längre fram i 
rapporten, under rubriken diskussion. 
 
 
2.1 Litteraturstudie 
 
Framtagande av den teoretiska referensramen till examensarbetet har skett i olika steg och 
omgångar. 
 
Steg ett var att få en överskådlig bild av vad som fanns inom området arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. Via olika sökkataloger, framförallt Libris, för böcker och tidskrifter 
hittades en del intressant litteratur. Även Arbetslivssinstitutets bibliotek användes i ett försök 
att finna lämplig litteratur. Dessvärre var mycket av litteraturen något föråldrad. Genom att 
läsa litteraturens inledningsavsnitt, se igenom innehållsförteckning och se när materialet var 
skrivit sorterades den äldre litteraturen och det material som inte var relevant bort. Min 
ambition i första skedet var att använda mig av litteratur från senare 90-tal och framåt. Efter 
ett tag insåg jag det skulle bli svårt. Materialet från litteraturstudien innehåller därför, att trots 
min ambition, några böcker som har tidigare årtal.  
 
För att komma vidare i studien gjordes ytterligare informationssökning på Internet men då 
utifrån mer specifika nyckelord såsom ledare, ledarrollen kopplat till arbetsmiljö, 
arbetsmiljöansvar, lagar, systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskap m.m. Olika sökverktyg har 
använts i undersökningen, mestadels Altavista och Google/Google.Scholar. 

Volvo Cars 
Manufacturing, VCM 

Volvo Cars Engine, 
VCE 

Engine Chassis 
Center, Gent 

Floby Engine Plant, 
Floby 

Skövde Engine Plant, 
SKep  

Figur 1:  Del av organisationsschema över VCM:s organisation, fritt från intranet BMS 
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Vid efterforskningarna av lämplig litteratur påträffades en uppsjö av allehanda material inom 
området varav en del var från mindre tillförlitliga källor. Därför användes säkra och välkända 
hemsidor i undersökningen. Framförallt användes Prevent, Arbetsmiljöverket, 
Arbetsmiljöupplysningen och Ledarnas sidor. Dessa sidor innehöll också användbara länkar.  
 
Vid några tillfällen skickades också mail till bl.a. Prevent med en förfrågan om ytterligare 
litteraturtips och idéer på intressanta hemsidor.   
 
Den valda litteraturen bearbetades först genom att materialet ”skumlästes”. Intressanta och 
relevanta stycken och sidor antecknades på ett papper. När detta var gjort gicks materialet 
igenom mer ingående och skrevs sedan ner till sammanhängande text.   
 
Betydelsefullt informationsmaterial och bra litteraturtips har kommit från några av de 
personer som jag varit i kontakt med under arbetets gång. Detta har varit viktig input för att få 
ett så bra material som möjligt.  
 
Teoriramen har under vägens gång modifierats i omgångar efter att nulägesbeskrivning och 
analys har arbetats fram, dvs. text har tagits bort och en del textmassa har lagts till. Detta har 
varit viktigt för att skapa en så användbar och stödjande referensram som möjligt. I och med 
att bilden har klarnat av det undersökta företagets verksamhet har detta påverkat 
referensramens innehåll. Tidsåtgången och den totala arbetsinsatsen, om jag även räknar in 
studier av material från företaget, har varit ungefär sex veckor.   
 
 
2.2 Intervjuer 
 
Innan intervju bestämdes som metod för examensarbetet studerades några metodböcker för att 
få en uppfattning om olika metoder och tillvägagångssätt. Slutsatsen var att det fanns både 
för- och nackdelar oavsett vilken metod som används. Vad som är en bra metod eller vad som 
anses vara rätt metod är svårt att avgöra. En forskare definierar en ”bra” metod med att säga 
att det är den metod som lämpar sig bäst för att ge sådan information som behövs för att 
kunna besvara just de frågor som ställs i det specifika forskningsprojektet10. Detta kanske är 
det bästa sättet att beskriva vad som är rätt metod eller inte.  
 
Till uppsatsen valdes kvalitativ studieansats i form av intervjuer. Bakgrunden var att jag ville 
få en dialog med respondenterna och på detta sätt få chans att fånga upp deras syn på behovet 
av kunskap om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. En annan aspekt till valet av studieansats 
var att genom intervjuerna få en dialog med respondenten som förhoppningsvis skulle mynna 
ut i en vidare förståelse för hur lagar och föreskrifter tillämpas och hanteras på det studerade 
företaget. Detta förfaringssätt är vanligt i en kvalitativ undersökning då målet oftast är just att 
nå en ökad förståelse av det fenomen forskaren är intresserad av11. Det ska samtidigt tilläggas 
att uppdragsgivaren önskade att intervjuer skulle användas som metod i arbetet. Därför blev 
den fortsatta litteraturstudien, innan intervjuerna påbörjades, mer inriktad på att studera 
intervju som metod.  
 
Ett annat sätt att genomföra studien på hade varit att göra någon form av skrivning eller 
kunskapskontroll för att mäta ledarnas arbetsmiljökunskaper. Detta val av metod hade 
förmodligen också varit ett relevant utgångsläge vid skapande av utbildningsplan samtidigt 
                                                 
10 Lennerlöf, L. (1989). 
11 Carlsson, B. (1991). 
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som det skulle kunna ha gett mig en fingervisning om hur kunskapsnivån såg ut bland ledare 
inom företaget. Nackdelen hade varit att jag vid ett sådant val av metod hade kunnat utelämna 
viktig information om hur ledare tillämpar och hanterar det dagliga arbetsmiljöarbetet som i 
sin tur hade varit väsentligt för studien. Ett kunskapsmått genom någon form av skriftlig 
kontroll hade som sagt säkerligen varit bra men risken hade varit att jag kanske skulle ha 
missat något område som ledarna själva ansåg vara centralt i deras arbetsmiljöarbete.  
Svårigheten med en enkät eller dylikt är också att hitta de ”rätta” frågorna och fånga upp det 
som ska undersökas.  
 
 
2.2.1 Urvalsprocessen 
 
Intervjustudien omfattar totalt femton personer, varav tretton ledare och två skyddsombud. 
Utav de tretton ledare som valts ut är sju första linjens ledare. Deras chefer är verksamhetens 
driftansvariga. Antal intervjupersoner som har denna befattning är fyra personer. Ytterligare 
ledare som intervjuats är enhetschef för produktion samt platschef för VCE. I nedan 
redovisade tabell följer en sammanfattning av intervjustudiens omfattning.    
 
Tabell1:  Tabell över antal deltagare i urvalsprocessen. 
 
 Totalt  Urval Deltog 

Befattning M Kv M Kv M Kv 

Första linjens ledare  46 2 7 1 7 1 

Driftansvarig  8  3  4 - 4  - 

Enhetschef 1 -  1 - 1  - 

Chef VCE 1 -  1 - 1 - 

Huvudskyddsombud 3 -  2 - 2  - 
 

 
Tabellen visar den totala andelen män (M) och kvinnor (Kv) per befattning. I tabellen 
åskådliggörs även antal personer som var med i urvalsprocessen. Den sista kolumnen visar 
hur många som deltog i intervjustudien. Utifrån tabellen framgår det att merparten som 
intervjuades var män vilket till stor del motsvarar hur könsfördelningen ser ut på ledande 
positioner i företaget. Merparten av intervjupersonerna ligger i åldersintervallet 40-50 år. 
Några ligger i intervallet 30-40 år. 
 
Urvalet av respondenter vad gäller driftansvariga och första linjens ledare har skett med hjälp 
av enhetschefen för produktionsenheten i Skövde samt dennes assistent. Bakgrunden till detta 
var att ledningen ville ha ett tvärsnitt av ledare med olika ansvarsområden som skulle 
motsvara den verksamhet som bedrivs i organisationen. Ytterligare en aspekt var också att det 
skulle finnas tid hos respektive ledare att avsätta för intervju. Eftersom många är hårt 
belastade med arbete hade det varit svårt för mig ensam att avgöra vilka som hade möjlighet 
att ställa upp på intervju. Därför fick jag i samråd med enhetschef välja ut de som skulle 
intervjuas. Ledningens syfte har inte varit att påverka resultatet i för deras del positiv riktning, 
utan snarare att underlätta genomförandet av intervjuerna. Innan intervjuerna påbörjades fick 
jag genom en assistent på enheten en del bakgrundsmaterial om organisationens uppbyggnad, 
hur organisation och bemanning såg ut och vilka chefernas ansvarsområden var.  
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Förutom ledare valdes även två huvudskyddsombud inom organisationen ut för intervju, i 
avseende att få med deras åsikter om hur de upplevde verksamhetens arbetsmiljöarbete och 
den egna rollen. Detta ansåg jag var viktigt för att få en helhetsbild av hur arbetsmiljöarbetet 
inom företaget bedrivs och hur det fungerar. Till skillnad från då ledare valdes ut, valdes 
dessa personer ut slumpmässigt av mig själv. Kriteriet var att det skulle vara ett 
huvudskyddsombud från monteringsavdelningen och från bearbetningsavdelningen.  
 
 
2.2.2 Genomförande av intervjuer 
 
Jag funderade länge på hur jag skulle gå tillväga med mina intervjuer, framförallt vilken form 
av intervju som skulle användas. Alternativen var att ha en väl strukturerad intervju med ett 
frågeformulär med färdiga frågor som jag skulle hålla mig ”slaviskt” till eller en 
halvstrukturerad intervju där det fanns en öppenhet och flexibilitet för följdfrågor och så 
vidare. Den typiska kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som en halvstrukturerad 
flexibel intervju som påminner om ett vardagligt samtal mellan två personer, även kallad 
djupintervju. Denna intervjuform är koncentrerat till några få men betydelsefulla punkter12.  
Den halvstrukturerade intervjumodellen13 valdes att användas. Genom denna form av intervju 
hoppades jag på en öppen dialog med möjlighet att ställa följdfrågor etc. Syftet med 
intervjuguiden var alltså inte att följa ett strängt frågeformulär utan det skulle snarare fungera 
som ett hjälpmedel för att leda intervjun framåt om så behövdes. En del forskare menar att 
intervjuer i forskningssammanhang inte bör standardiseras för mycket, utan de ska delvis ha 
ett explorativt syfte14.     
 
Som ett första steg inför utformning av frågor till en intervjuguide började jag med att 
intervjua en arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. I en bilaga till denna rapport 
redovisas intervjufrågor och svaren från Arbetsmiljöverket15. Intervjun med 
arbetsmiljöinspektören sågs som en bra möjlighet till ytterligare kunskap inom 
forskningsområdet. En del forskare menar också att mycket ingående intervjuer kan behöva 
kompletteras med andra personer, yrkesgrupper med mera för att forskaren ska få en 
fördjupad kunskap i forskningsområdet16. Innan intervjun med inspektören från 
Arbetsmiljöverket utformades några frågor som skickades via e-post ungefär en och halv 
vecka före intervjun. Bedömningen var att frågorna var av sådan karaktär att de behövde 
förberedas.  
 
Någon vecka efter intervjun med inspektören från Arbetsmiljöverket kontaktades de ledare 
som hade valts ut för intervju. Veckan innan skickades det ut ett meddelande via företagets 
Intranet till de personer som var uttagna. I meddelandet beskrevs det vem jag var och syftet 
med studien. Några av de utvalda respondenterna avböjde att vara med pga. tidsbrist vilket 
medförde att andra bokades in istället. Innan jag bokade in datum och tid för intervjuer bad 
jag min handledare på företaget att komma med synpunkter på det frågeformulär som skulle 
användas. Bakgrunden var att jag ville få feedback på materialet samt om att höra om det var 
något som behövde ändras. Vid bokning av intervjuer presenterade jag mig själv och 
meddelade ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Detta ansåg jag var viktigt för att undvika 
stress och tidsbrist. Intervjuer bokades in för två veckor framåt, med i snitt två intervjuer per 

                                                 
12 Carlsson, B. (1991). 
13 Se bilaga 1a och 1b. 
14 Ejvegård,  R. (1996). 
15 Se bilaga 2. 
16 Carlsson, B. (1991). 
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dag. Pga. ombokningar sträckte sig intervjustudien istället över tre veckor. Vid de intervjuer 
som gjordes med ledare nämndes bland annat huvudskyddsombudens stöd i arbetsmiljöarbetet 
relativt mycket. I och med att detta var återkommande uppgifter lades det till en del frågor i 
det formulär som tidigare hade utformats.           
 
Intervjuerna genomfördes på respondentens egen arbetsplats, i de flesta fall satt vi i ett separat 
grupprum där vi kunde sitta ostört. Orsaken var också att jag avsåg skapa en så avslappnad 
och naturlig miljö som möjligt. De lokaler som intervjun pågår i ska medverka till att skapa 
en gynnsam atmosfär där intervjupersonen kan tala fritt och otvunget. Det är också viktigt i 
intervjusammanhang att söka generera en situation som underlättar för respondenten17. 
Intervjuerna utfördes med hjälp av trattprincipen, vilket innebär att man börjar med allmänna 
frågor för att sedan ”smalna av” ämnesområdet för komma fram till de frågor som är 
intressanta för intervjun. Detta förfaringssätt gör att respondenten förhoppningsvis kommer 
igång att prata det växer fram en dialog med intervjuaren.  
 
Innan intervjun startades presenterade jag mig själv, bakgrunden och syftet med studien samt 
hur materialet kommer att behandlas. Jag frågade också om det gick att använda bandspelare 
under intervjun. För att få respondenten att känna sig trygg påpekades vid flera tillfällen 
anonymiteten och att deras information skulle hanteras konfidentiellt. I boken Kritisk 
samhällsvetenskaplig metod menar författarna att anonymiteten är viktig och den kan 
poängteras flera gånger18. Till intervjun användes en intervjuguide med frågor indelat i två 
block. Respondenten hade möjlighet att titta igenom den innan intervjun startade. Detta var en 
möjlighet för intervjupersonen att få läsa igenom frågorna och samtidigt komma med 
synpunkter. Under intervjun lät jag respondenten tala fritt, emellanåt följde jag upp med 
följdfrågor eller bad dem att utveckla någonting som var oklart. Intervjumanualen vara också 
ett bra verktyg för mig som intervjuare. Om intervjun stannades upp vid tillfälle fanns det 
möjlighet att leda intervjun framåt genom att ställa frågor från intervjuguiden, vilket kändes 
tryggt.  
 
Vid intervjun hade jag, som sagt, hjälp av bandspelare vilket gjorde att jag som intervjuare 
kunde koncentrera mig bättre på samtalet. Nackdelen vid användandet av bandspelare kan 
vara att respondenten känner sig hämmad av att det som sägs blir registrerat19. Ett likvärdigt 
påstående har författarna till boken Kritisk samhällsvetenskaplig metod när de skriver att 
bandinspelning kan vara källa till oro hos intervjupersonen20. Fördelen är ändå, menar en 
annan författare, att den som intervjuar får med korta yttranden, tonfall, tveksamheter o.d. 
Dessa aspekter kan vara nog så viktiga i intervjusammanhang men som ofta går förlorade vid 
anteckningar av intervjun21. En annan nackdel är att det tar tid att bearbeta allt det material 
som följer vid en bandinspelning. Tiden för intervjuerna varierade från en timme upp till två 
timmar. Vid avlutande av intervjun tackade jag för deras medverkan och bad om att få 
återkomma vid eventuella tveksamheter. En av respondenterna avböjde också bandinspelning 
vilket gjorde att anteckningar fördes.  
 
 

                                                 
17 (ibid). 
18 Alvesson, M & Deetz, S. (2000).   
19 Carlsson, B. (1991). 
20 Alvesson, M & Deetz, S. (2000).   
21 Carlsson, B. (1991). 
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2.2.3  Analys av intervjumaterialet  
 
Direkt efter varje intervju gjordes minnesanteckningar för att underlätta kommande 
analysarbete. Det var relativt många till antalet som blev intervjuade vilket medförde ett 
omfattande intervjumaterial. För att inte fastna i transkriberingen av materialet valde jag att 
lägga upp analysen på ett enklare sätt. Utifrån egna minnesanteckningar gicks 
bandinspelningarna igenom. Materialet analyserades i tre steg: 

 
• Vad är det som styrker mina egna minnesanteckningar? 
• Vad är det som talar emot det jag har noterat? 
• Är det något jag har missat? 

 
Tredje steget i analysen innebär att intervjun lyssnades av ytterligare en gång. Vidare gjorde 
jag en kort sammanfattning av varje intervju i form av rådata. För att inte utomstående ska 
kunna spåra vem som har sagt vad, har jag delat in respondenterna i åldersintervall. Av 
samma skäl har jag valt att benämna alla respondenter i sammanfattningen för ordet han. 
Även om jag har försökt att underlätta min transkribering av materialet så har det varit ett 
tidskrävande arbete att analysera all textmassa.  
 
 
2.3 Observatör vid utbildning/fältstudier  
 
Intervjustudien har kompletterats, som tidigare nämnts, med deltagande observation vid två 
av företagets interna arbetsmiljöutbildningar. Utbildningsdagarna varade sammanlagt i en 
vecka, fyra dagar respektive en dag. Dessa dagar som observatör var några veckor innan 
intervjuerna påbörjades. Det finns olika sätt att genomföra observationer på, exempelvis 
deltagande observation eller observation utan deltagande. I mitt fall var det deltagande 
observation eftersom jag var delaktig i diskussioner och grupparbeten. De övriga deltagare 
var också medvetna om vem jag var. Under utbildningsdagarna fördes korta 
minnesanteckningar eftersom de eventuellt skulle behöva användas senare i arbetet med 
studien. Syftet med deltagandet var inte att göra stora sammanfattningar av företagets 
utbildningar utan mer att det skulle ge en inblick i hur utbildningarna såg ut och dess innehåll.   
 
Deltagandet gav en bra information av vad för slags utbildning som företaget har för sina 
ledare och skyddsombud, vilka arbetsmiljöområden som behandlas och vilken nivå som 
företaget har valt att lägga utbildningarna på. Det bör även tilläggas att en rad olika dokument 
har studerats som används i verksamheten, vilket har kompletterat helhetsbilden av hur 
företaget arbetar med arbetsmiljön.   
 
Förutom delaktighet vid två interna arbetsmiljöutbildningar ska det också tilläggas att jag 
under en halvdag gick och lyssnade på Prevents22 information om lanseringen av den 
reviderade arbetsmiljöutbildningen, BAM-utbildningen23. Detta såg jag som en bra möjlighet 
och tillfälle att kunna jämföra det studerade företagets nuvarande BAM-utbildning mot den 
reviderade.   
 

                                                 
22 Prevent är en ideell organisation vars huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 
23 BAM står för Bättre Arbetsmiljö och är en av Sveriges största arbetsmiljöutbildningar. De som står bakom 
utbildningen är Prevent. (http://www.prevent.se/tema/battre_arbetsmiljo, 2006-02-15, kl.11.05). 
 

http://www.prevent.se/tema/battre_arbetsmiljo
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2.4 Analysarbete 
 

Examensarbetets problemformulering har utgjort en viktig utgångspunkt för analysen och 
framtagande av ett åtgärdsförslag. I analysen har nulägesbeskrivning har ställts mot de 
teoretiska utgångspunkterna, idealt arbetsmiljöarbete som beskriver företagets planerade 
arbetsmiljöarbete, observationer och egna resonemang. Analysarbetet kan delas upp i olika 
steg enligt figur nedan. Första steget i arbetet var att nulägesbeskrivningen analyserades mot 
teori. För att lättare gå vidare gjordes en sammanfattning efter varje avsnitt. I andra steget 
gjordes en analys utifrån fältstudier och observationer från bl a företagets utbildningar. I 
denna analysdel fördes ett resonemang kring studiens frågeställningar. Som ett sista moment i 
analysarbetet gjordes en summering. Denna del kan sägas knyta ihop analysarbetet och på så 
sätt underlätta arbetet med att komma fram till ett relevant åtgärdsförslag.  
 
Figur 2: En schematisk bild över analysarbetet och dess olika moment.   

 

  
 
3. TEORETISK REFERENSRAM  
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av olika avsnitt. Referensramen börjar med en 
kort överskådlig beskrivning av regelverkets uppbyggnad och innehåll. Eftersom 
Arbetsmiljöverkets AFS:ar är mer konkreta och detaljerade inom respektive 
arbetsmiljöområde än AML har mer vikt lagts vid dessa. Därefter kommer definition av 
arbetsgivare för att sedan reda ut begreppen arbetsmiljöansvar och straffansvar. Att dessa 
begrepp finns med i referensramen beror på att ansvarsfrågan och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter på sätt och viss är grunden för hur arbetsmiljöarbetet tillämpas och 
hanteras i en verksamhet.  
 
Kapitlet fortsätter med ett avsnitt som beskriver ledarrollen och dennes betydelse för 
arbetsmiljön. Att ledarrollen har en stor betydelse för arbetsmiljöarbetet råder det väl inga 
tvivel om. De följande avsnitten kommer in på de olika arbetsmiljöområden som har 

• Analysen uppdelad i 
   olika rubrikområden el. 
   avsnitt.  
• Kort sammanfattning 
   efter varje analysavsnitt. 

• En slutgiltig analys av 
befintliga utbildningar 
och kunskapsbehovet.  
 

Analysarbete 
 

Nulägesbeskrivning ställs mot 
teoretiska utgångspunkter, 
idealt arbetsmiljöarbete, 
observationer och egna 
resonemang. 

Steg 2 Steg 1 

         Summering 
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beskrivits tidigare i rapporten. Kapitlet avslutas med områdena organisationssamverkan och 
utbildning för ledare inom arbetsmiljöarbete.  
 
 
3.1 Regelverkets uppbyggnad och dess tillämpningsområden 
 
Arbetsmiljölagen består av nio kapitel och är grunden för all arbetsmiljöverksamhet. Lagen är 
skriven på ett övergripande sätt för att kunna tillämpas på många olika verksamheter. Nedan 
följer en schematisk bild över lagstiftningen med dess tillämpningsområde.  
 
Figur 3: Figur över arbetsmiljölagens tillämpningsområden24. 
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Till arbetsmiljölagen finns en rad olika föreskrifter. Dessa har ökat i både antal och 
omfattning vilket kan relateras till att lagens tillämpningsområde successivt har utvidgats. 
Uppfattningen om vad som tillhör arbetsmiljöns område är betydligt mer vidsträckt än 
tidigare. Denna utveckling kan ses som ett svar på behovet av att ha en helhetssyn på 
arbetsmiljöproblemen25. Det innebär att det inte bara lokaler, maskiner och kemiska produkter 
som är en del av arbetsmiljön. Andra områden som har kommit att ingå i arbetsmiljön är 
bland annat arbetsorganisation, planering, ledning av arbetsmiljöarbetet, ledarskap och sociala 
kontakter. Ett annat område som fått stor uppmärksamhet under senare år är stress. Det är en 
av de riskfaktorer som har ökat mest, framförallt för chefer i mellanställning.  
 
Arbetsmiljöområdet har också kommit att få ekonomiska komponenter såsom budget, löner 
och kapitaltillgång. Ytterligare områden som kan nämnas är information, utbildning och 
utvecklingsarbete. Trots att helhetssynen har kommit att förändra lagens omfattning glöms det 
oftast bort att en otydlig arbetsorganisation, dåligt arbetsinnehåll eller ledarskap kan innebära 

                                                 
24 Johansson, B. Frick, K. & Johansson, J. red (2004). 
25 Johansson, B. Frick, K. & Johansson, J. red (2004). 
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en lika stor risk som en farlig maskin eller kemisk produkt. Även sådana arbetsmiljöområden 
som inte är av fysisk karaktär måste precis som tekniken utformas så att risker undanröjs26.  
Förutom arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det ytterligare regelverk 
som är viktigt för arbetsgivaren att känna till. Detta är arbetsmiljöförordningen (AMF). Den 
säger bl.a. att föreskrifter ska finnas på det arbetsställe där det utförs en viss arbetsuppgift 
som berörs i en föreskrift. Det innebär att handlingar ska finnas tillgängliga på den specifika 
arbetsplatsen. Dessa handlingar behöver inte vara i pappersform utan tillgänglighetskravet 
kan uppfyllas genom information via Internet och olika intranetlösningar. AMF berör även 
hur arbetsskadeanmälningar hanteras och hur den lokala skyddsverksamheten ska se ut i 
företaget27. 
 
För att göra arbetsuppgifterna tydliga och målen möjliga att nå i den specifika verksamheten 
krävs det vanligtvis inte bara en ramlag och föreskrifter utan även lokala och 
företagsanpassade regler, metoder och system. Detta är viktigt att komma ihåg28.  
 
 
3.2 Vem är arbetsgivare 
 
I Arbetsmiljöverkets föreskrift definieras en arbetsgivare som en juridisk eller fysisk person 
som har en eller flera arbetstagare anställda. Det betyder att när ett företag drivs som ett 
bolag, aktiebolag eller liknande är arbetsgivaren den juridiska personen29. Denna juridiska 
person, oavsett om det är ett bolag, har ett arbetsgivaransvar. Detta arbetsgivaransvar måste i 
praktiken ligga på personer av kött och blod vilket medför att den högsta chefen på företaget 
alltid har ett personligt arbetsgivaransvar oavsett om han vet om det eller inte. Den som driver 
ett företag är också skyldig att rätta sig efter många olika lagar däribland arbetsmiljölagen. 
Det betyder att det rättsliga ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren eftersom det bara 
är arbetsgivaren som har befogenhet att fatta de ibland kostsamma beslut som krävs30.  
 
Som regel har inte VD och styrelseledamöter själva möjligheten att utöva tillsyn över 
arbetsmiljön. Därför kan de genom fördelning eller delegering ålägga chefer längre ned i 
organisationen att ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter. För den chef som berörs av delegeringen 
blir arbetsmiljöansvaret en särskild uppgift som ingår som en del i anställningen. Det innebär 
att chefen ansvarar för utövandet av arbetsgivarens allmänna arbetsmiljöansvar och är 
arbetsgivarens ställföreträdare inom sin verksamhet, avdelning eller motsvarande31. För att det 
inte ska bli oklart vad som menas fortsättningsvis så behöver jag förtydliga begreppen 
arbetsgivare och chef/ledare. Arbetsgivare avser i texten företagets högsta ledning, VD eller 
motsvarande medan chef/ledare syftar på arbetsgivarens företrädare eller dess representanter.  
 
 
3.3 Vad innebär arbetsmiljöansvar, skillnaden på skadeståndsrättsligt ansvar och 
straffansvar 
  
Vad gäller ordet ansvar har det många betydelser. I en betydelse har alla ansvar för 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Var och en på arbetsplatsen är med och formar den miljö som 

                                                 
26 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005).  
27 Iseskog, T. (2004). 
28 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005). 
29 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
30 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
31 Skapa arbetsglädje – chefens påverkan på arbetsmiljön. Ledarna. (2005). 
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finns där, alla har också en uppgift att fylla i arbetet med att göra det så bra som möjligt. Att 
var och en har ett ansvar betyder inte att alla har ansvar i rättslig mening. Ett rättsligt ansvar 
har bara den som samhället ställer till svars om arbetsmiljön inte motsvarar lagens krav. Detta 
är en viktig att hålla isär om det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska fungera som det är tänkt 
på företaget32.  
 
I arbetsmiljösammanhang används ofta uttrycket arbetsgivaransvar. Uttrycket används för det 
ansvar som följer med arbetsgivarrollen. Författaren Iseskog menar att arbetsmiljöansvaret till 
viss del är ett arbetsgivaransvar och om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter kan denne 
(den juridiska personen) drabbas av ett föreläggande eller förbud. I arbetsmiljöansvaret finns 
det något som heter straffrättsligt ansvar och skadeståndsrättsligt ansvar33. 
 
Det skadeståndsrättsliga ansvaret är ett ekonomiskt ansvar. Om man bryter mot den regeln till 
vilket det skadeståndsrättsliga ansvaret är kopplat, utgår det en ekonomisk sanktion dvs. ett 
skadestånd. Det straffrättsliga ansvaret utgår istället ifrån ett straff då en regel bryts.   
Det finns viktiga skillnader mellan straffet och skadeståndet när det gäller vem som drabbas. 
Skadeståndet ska utkrävas av den person som bedriver verksamheten vilket innebär att 
ansvaret drabbar det bolag eller annan juridisk person som är arbetsgivare. Med det 
straffrättsliga ansvaret är det en helt annan sak. Lagen säger bara att fysiska personer kan 
straffas. Det medför att när ett arbetsmiljöbrott har begåtts måste det finnas en människa som 
personifierar arbetsgivaren. Straffansvaret för arbetsmiljöbrott är ett chefansvar vilket betyder 
att ansvaret är ett personligt ansvar för dom som leder och fördelar arbetet34.  
 
Enligt Sveriges chefsorganisation Ledarna uttrycker flera chefer en oro över att ta ansvar för 
arbetsmiljön om exempelvis en olycka inträffar eftersom det kan leda till straffrättsliga 
sanktioner. Precis som vad som skrivs i stycket ovan kan det bli en följd av delegeringen men 
ett straffansvar som sådant inte kan delegeras. Det innebär att den som fått en 
arbetsmiljöuppgift inte automatiskt blir straffad vid en arbetsolycka eller sjukdom i arbetet. 
Däremot kan det konstateras att frågan om vem det straffrättsliga ansvaret kommer att 
utkrävas av avgörs utifrån en mängd olika faktorer. Dessa faktorer tar sikte på om den 
ansvarige chefen har haft praktiska möjligheter att utöva sitt ansvar vilket i sin tur slutligen 
avgörs i domstol35. Vid eventuellt åtal och domstolsbehandling kan det då ha stor betydelse 
för bedömningen om den åtalade haft tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för 
sina arbetsmiljöuppgifter36.  
 
 
3.4 Delegering av arbetsuppgift 
 
Enligt författaren Iseskog37 är det praktiskt viktigt att inte använda uttrycket delegering av 
ansvar. Det ska istället beskrivas som delegering av arbetsuppgifter med vilka visst ansvar 
följer. För att ansvaret ska kunna överföras är det centralt att den som får en delegerad 
arbetsuppgift är kompetent och har tillräckliga befogenheter. Den som fått en arbetsuppgift 
kan alltid returnera den olösta arbetsuppgiften. Då en arbetsuppgift returneras återförs också 

                                                 
32 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
33 Iseskog, T. (2004). 
34 Iseskog, T. (2004). 
35 Skapa arbetsglädje – chefens påverkan på arbetsmiljön. Ledarna. (2005). 
36 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
37 Iseskog, T. (2004). 
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det ansvar som följer med uppgiften38. Nedan följer en figur som sammanfattar principerna 
för delegering och returnering.  
 
Figur 4:  Schematiskt bild över principerna för delegering och returnering av arbetsuppgift39.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enligt figuren överförs; 
 
1. arbetsuppgifter till personer som får befogenheter och som samtidigt är kompetenta,  
2. i det läget överförs också ansvaret för arbetsuppgifterna.  
3. Om chefen inte har befogenheter att lösa problemet ska vederbörande returnera, 
returneringen är den sista befogenheten. Därmed återförs ansvaret.   
 
För att ett ansvar i straffrättslig mening ska följa med en viss arbetsuppgift krävs bl.a. att den 
som får uppgiften är kompetent att utföra uppgiften. Ordet kompetens kan enkelt sägas vara 
förmågan att klara en uppgift40. Det kan också beskrivas som en samlad förmåga att lösa 
uppgifter och förverkliga idéer. I begreppet ingår också att kunna omsätta teoretisk kunskap i 
praktiken, dvs. omvandla denna kunskap i handling i relation till en viss uppgift, sammanhang 
eller situation41.  
 
Författaren Iseskog menar att vara kompetent för att utföra uppgiften är att personen i fråga är 
kunskapsmässigt kompetent i form av att ha tillräcklig utbildning och tillräcklig 
yrkeserfarenhet. I begreppet kompetens ligger även att ha möjligheten att utföra 
arbetsuppgiften. Det betyder att ha tillgång till de redskap och hjälpmedel som behövs för att 

                                                 
38 Iseskog, T. (2004).  
39 Iseskog, T. (2004). 
40 http://lexikon.nada.kth.se (2006-02-17, kl. 18.00). 
41 Lundmark, A. (1998). 

http://lexikon.nada.kth.se
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lösa arbetsuppgiften. Exempel på det är olika beslutsunderlag och rapporter samt information. 
Viktig information kan vara Arbetsmiljöverkets föreskrifter och t.ex. frågor om att kontrollera 
efterlevnaden av vissa regler. Om den person som tilldelats en delegering inte får tillgång till 
nödvändig information och underlag för att göra kontrollen, är vederbörande heller inte 
rättsligt sett kompetent för att lösa arbetsuppgiften. Iseskog menar att de flesta chefer har en 
kunskapsmässig kompetens men att det ofta finns lite okunskap om den informationen som 
gäller i olika arbetsmiljöhänseenden42. Det kan exempelvis vara kunskap i gällande lagar och 
regler, rapporter, statistik, företagets egna arbetsmiljörutiner, ansvar, delegeringsförfarandet 
etc.  
 
Prevent är inne på samma sak som författaren Iseskog när de nämner fyra saker som 
arbetsgivarens representanter ska ha för att kunna utföra arbetsuppgiften43. Dessa är: 
 

• kunskaper 
• behörighet och befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder 
• ett tydligt och klart ansvarsområde 
• ekonomiska och personella resurser 

 
Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar oavsett om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
fördelats. När uppgifter fördelas gäller det i första hand chefer och arbetsledande personal. 
Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten, det kan vara vid 
beslutsfattande och arbetsledning. Dessa personer kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till 
sina ledare. Enligt föreskriften behöver uppgifter som fördelas läggas på bestämda personer 
eller befattningar. Det bör även någonstans stå klart för alla berörda vem som ska göra vad i 
arbetsmiljöarbetet44.  
 
 
3.5 Ledarrollen och dess betydelse för arbetsmiljöarbetet 
 
Chefen har oftast en mycket stor inverkan på den upplevda arbetsmiljön och kan sägas vara 
den främsta arbetsmiljöfaktorn. Hur betydelsefull chefen är för arbetsmiljön kan skildras i en 
undersökning som genomfördes av SIFO 2002. I studien uppgav 75 procent av de tillfrågade 
att chefens roll är mycket viktig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär att chefen har 
en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet genom sin påverkan och det ansvar som följer med 
uppdraget. Då inte bara det juridiska ansvaret som ingår utan likaså ett moraliskt/etiskt 
ansvar. I egenskap av chef är han eller hon dessutom en förebild för sina medarbetare. Hur 
chefen utvecklar sitt ledarskap beror därför mycket på den människosyn han eller hon har. 
Den människosynen grundar sig i de värderingar som chefen har och som sedan påverkar 
dennes attityder och beteenden45.  
 
Även lagstiftningen lyfter fram chefens betydelse för arbetsmiljön och menar att chefer och 
ledare har en avgörande betydelse för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. För att uppnå en 
bra arbetsmiljö och ett gott arbetsmiljöarbete anser regelverket därför att chefer och ledare 
behöver gedigna kunskaper om arbetet, de risker som finns i arbetet och åtgärder för att 
förebygga skador. Detta torde innebära även det motsatta, dvs. om inte kunskaper finns vad 
gäller arbetet, risker och åtgärder så skulle det påverka arbetsmiljön och dess arbete negativt. 

                                                 
42 Iseskog, T. (2004). 
43 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005). 
44 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
45 Skapa arbetsglädje – chefens påverkan på arbetsmiljön. Ledarna. (2005).  
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Vidare säger lagstiftningen att även chefer behöver ha en god insikt i hur människor reagerar i 
olika situationer. Det står dessutom att chefer och ledare behöver vara insatta i de 
hälsomässiga effekterna av exempelvis hög arbetsbelastning, övertid, kränkande 
särbehandling, våld och hot och missbruk. På det sättet anser regelverket att cheferna kan ge 
arbetstagarna det stöd som de behöver46. Att kunna ge arbetstagarna det stöd som krävs måste 
behovet först identifieras och det är i umgänget mellan arbetstagare och chefer som ett synligt 
behov kan konstateras.  
 
Med bakgrund av lagstiftningen så handlar således ett gott ledarskap inte bara om teknisk, 
administrativ och ekonomisk kompetens utan även förmåga till bland annat mänskliga 
relationer, kommunikation och konfliktlösning. För att precisera det ytterligare innebär det 
som ledare att på lyhört sätt leda arbetet för en eller flera grupper av anställda, vara öppen för 
kritiska synpunkter och konstruktiva förslag. Det ingår också att behandla alla lika oavsett 
arbetsuppgift, kön, etc. I föreskriften kränkande särbehandling anges insatser som kan 
användas för att förebygga kränkande särbehandling. Förutom att ha ett bra förhållningssätt 
som ledare så kan chefer och arbetsledande personal gå utbildning och handledning i frågor 
som rör det arbetsrättsliga regelsystemet, olika arbetsvillkors påverkan på människors 
upplevelser, samspel och konfliktrisker i grupper och färdigheter i akut bemötande av 
människor i stress- och krissituation47. Chefen kan som sagt göra mycket för att 
kommunikationen i arbetsgruppen hålls rak och öppen. Vara ett gott föredöme bl.a. genom 
själv ha en öppen dialog med anställda. Mänskliga problem löser man bäst med mänskliga 
åtgärder, innebär att ha förståelse för såväl varandras olikheter som likheter48. 
 
Arbetsorganisationen, företagskulturen, kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med 
grupper är också någonting som formar ledarskapet och påverkar arbetsmiljön. En chef som 
är medveten om hur gruppen fungerar och kan inspirera sina medarbetare, har stora 
möjligheter att på ett tillfredställande sätt lotsa arbetsgruppen till högre utvecklings- och 
prestationsnivåer inom området som hör samman med produktionen. Medarbetarsamtal kan 
vara ett sätt för chefen att få en uppfattning om medarbetarnas syn på sina arbetsuppgifter, 
önskemål om framtiden, klimat, relationer i arbetsgruppen. Förutom skapa bra relationer med 
sina medarbetare har chefen ett ansvar för att arbetsmiljökartläggningar och riskbedömningar 
blir genomförda. I uppgiften ingår även att föreslå eventuella åtgärder liksom för att ta tillvara 
idéer och förslag från sina medarbetare. Ytterligare områden som ligger på chefens ansvar är 
att se till att det finns ett väl förberett introduktionsprogram för nyanställda och 
feriearbetare49.  
 
På arbetsplatser där verksamheten ideligen förändras, vilket är vanligt idag, är chefens 
agerande kanske än mer betydelsefullare. I och med effektiviseringar som följer med 
förändringar i verksamheten uppstår oftast problem som måste lösas. För att upprätthålla 
säkra och upprätthålla goda arbetsförhållanden inom det egna verksamhetsområdet vid sådana 
organisationsförändringar måste därför chefen ha god kännedom om de arbetsmetoder och 
rutiner som krävs. Då det sker förändringar i verksamheten så som omorganisationer och 
liknande ska fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ses över. Alla berörda medarbetare ska 
informeras om tillfälliga eller stadigvarande förändringar. Arbetsgivarens ansvar om 
uppgifterna fördelats är att förvissa sig om att arbetsfördelningen fungerar så som man 
kommit överens och det är en plikt för arbetsgivaren att vidta förändringar om det är 

                                                 
46 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
47 AFS 1993:17 Kränkande särbehandling. 
48 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005).  
49 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005).   
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nödvändigt50.  
 
En del av det personalansvar som ingår i ledarens dagliga verksamhet är att uppmärksamma 
hur arbetstagarna mår i sitt arbete. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel, stress och 
relationsproblem kan vara varningssignaler om risker i arbetet. När bedömning utförs behöver 
det göras mot bakgrund av de erfarenheter och rutiner som finns i verksamheten. Kunskapen 
kan hämtas från olika sammanställningar så som olycksfall och tillbud, genomförda 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder51. 
 
Eftersom chefen har så stor betydelse för hur arbetsmiljön upplevs så är det också viktigt att 
de rätta förutsättningarna finns. Det kan vara tydliga uppdrag och mål, befogenheter, resurser 
och stöd. Det grundläggande är att framgår klart och tydligt vilka uppdragen är. Vid de 
temadagar som Ledarna52 anordnat har det diskuterats vad som utmärker en god arbetsplats 
och hur ledarna i sin roll kan bidra till att skapa den. De vanligaste faktorerna som brukar 
lyftas fram är bland annat: 
 

• Egen kompetensutveckling 
• Delegerat ansvar och befogenheter 
• Tydlighet i roller och ansvar 
• Tydligt och närvarande ledarskap 
• Ömsesidigt ansvar 

 
En otydlig roll- och ansvarsfördelning kan vara upphov till pressande situationer och 
uppgifter kan hamna mellan stolarna. En annan aspekt är att chefen har fått tillräckliga 
befogenheter för att kunna ta sitt ansvar. Detta kan likställas med vad ett antal rapporter visar 
om vad som upplevs vara stressande för chefer och arbetsledare. En av de faktorer som lyfts 
fram är bland annat oklara förväntningar och roller. Andra aspekter som upplevdes stressande 
var regler som hindrar, brister i kommunikation och svåra samtal med medarbetare53.  
 
 
3.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver Arbetsmiljöverket som arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När det gäller 
ordet ohälsa förtydligas det i föreskriften med att det inte bara kan vara sjukdomar enligt 
medicinska kriterier utan också kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som 
inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av 
belastningsbesvär och stressreaktioner54. Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren förebygger 
sjukdom och skador men den säger också att en god arbetsmiljö ska uppnås. Detta innebär att 
arbetsmiljön ska vara något mer än ”riskfri” menar Ahlberg. En god arbetsmiljö är inte en 
omgivning som enbart ser till de fysiska aspekterna så som exempelvis att lokalerna är 
lämpliga, utan är även en miljö där det finns medbestämmande och där det inte förekommer 

                                                 
50 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005).  
51 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
52 Ledarna är den fackliga tjänstemannaorganisationen för ledare och chefer. 
53 Skapa arbetsglädje – chefens påverkan på arbetsmiljön. Ledarna. (2005). 
54 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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alltför stora psykiska belastningar eller starkt styrt eller bundet arbete55. En god arbetsmiljö 
handlar således inte bara om frånvaro av sjukdom och olycksfall utan rör mer än så56.   
 
Enligt AML är arbetsgivaren skyldig att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att 
arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagen och de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Även om föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete ger lite mer konkreta 
besked om vilka byggstenar som ska ingå i det systematiska arbetet är det ändå upp till 
företaget att bestämma hur det ska utformas just där. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är 
det dock företagets chefer, från VD till arbetsledarna, linjecheferna som ska sköta det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är de som fattar alla de vardagsbeslut som påverkar 
arbetsmiljön, skulle då arbetsmiljöfrågorna överlåtas till experter vid sidan av 
linjeorganisationen skulle det inte fungera. Det innebär att den chef som inte sätter sig in i 
arbetsmiljöfrågorna helt enkelt inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter57.  
 
En av förutsättningarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att var och en vet vilka 
arbetsuppgifter som ligger på vem. Det innebär att företagsledningen måste göra klart vilka 
den har delegerat olika uppgifter till och försäkra sig om att vederbörande har förstått 
informationen. Det gäller både hos dem som tilldelats uppgifter och de andra som arbetar i 
verksamheten.  
 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår allt sådant som har betydelse för arbetsmiljön, dvs. 
både faktorer som kan innebära direkta hälsorisker och det som har med 
arbetstillfredsställelse att göra. Det är fysiska faktorer som farliga maskiner, buller och 
ventilation, arbetsmetoder, arbetsorganisation, arbetstakt, jämställdhetsfrågor, 
missbruksproblem etc. Andra aktuella områden som ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete är 
mobbning och kränkande särbehandling. Dessa områden ska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet också uppmärksamma och förhindra. Det som är avgörande för om 
företaget har ett väl fungerande system eller inte är förstås hur mycket de anställda, då inte 
minst cheferna, kan om arbetsmiljöfrågor. Därför ska arbetsgivaren se till att de anställda får 
information och den utbildning de kan behöva58.  
 
Arbetsgivaren ska regelbundet göra skriftliga riskbedömningar på arbetsplatsen. Likaså när 
det planeras ändringar i verksamheten måste det göras en bedömning om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall. Det är viktigt att komma ihåg att flera omständigheter samverkar oftast 
när det skapas risker i arbetet. De åtgärder som bestäms vid riskbedömningen ska snart som 
möjligt genomföras, de som inte tas omhand direkt ska föras in i en skriftlig handlingsplan. 
Där ska det anges när de ska genomföras och vem som ska göra det59. Det är arbetsgivarens 
företrädare, det vill säga chefer på olika nivåer som ska utarbeta handlingsplaner, 
skyddsombudens roll är att medverka. När handlingsplanen har upprättats och beslut har 
tagits måste det följas upp vad som har beslutats. Det är cheferna som ska genomföra 
uppföljningen men även här ska skyddsombud delta.  
 
Parallellt med utarbetande av handlingsplaner och så vidare sker det en 

                                                 
55 Arbetsmiljölagen 4:e upplagan, 2004. 
56 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
57 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
58 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005).  
59 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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verksamhetsutveckling på företaget. Även i ett sådant hänseende är det viktigt att 
arbetsgivaren tar med arbetsmiljöaspekterna i planeringsstadiet. Likaså behöver dessa 
aspekter finnas med i arbetsgivarens löpande arbete som exempelvis vid byte av maskiner 
eller andra anordningar som ska underhållas. Systemet för själva arbetsmiljöarbetet behöver 
kontrolleras och följas upp med jämna mellanrum. Det innebär att rutiner ses över och även 
om det har fungerat bra hittills kan det behöva göras ändringar. Vid exempelvis en 
omorganisation är fördelningen av ansvaret för olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
förmodligen inte längre ändamålsenliga. Vidare sker det en årlig uppföljning av SAM vilket 
även det ligger på arbetsgivaren. Denna årliga uppföljning rör hela företaget vilket innebär att 
det är något som bör engagera företagets ledning. Detta oavsett om den för övrigt har 
delegerat det mesta av ansvaret för arbetsmiljöfrågorna till olika chefsnivåer60.   
 
Även om det systematiska arbetsmiljöarbetet samordnas med andra system som exempelvis 
kvalitetssäkring, produktion och så vidare är det viktigt att arbetsmiljöfrågorna får tillräcklig 
uppmärksamhet och utrymme också vid en samordning. Det kan gälla frågor om psykosociala 
förhållanden, belastningsergonomi och arbetsanpassning och rehabilitering61. I AML framgår 
det däremot inte direkt att arbetsgivaren har ansvar för sina anställdas rehabilitering så måste 
det ändå finnas en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på företaget. 
Arbetsgivaren ska i förväg bestämma vilka personer som ska göra vad och ansvaret ska ligga 
på linjecheferna i organisationen. Någon måste också ha ansvar för att 
rehabiliteringsutredningar kommer igång. I ett större företag kan exempelvis initiativet ligga 
på varje avdelningschef. Det är likaså arbetsgivarens ansvar att vidta förändringar på 
arbetsplatsen så att en återgång till arbetet underlättas62.  
 
 
3.7 Psykosocial arbetsmiljö 
 
När arbetsmiljön betraktas utifrån ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv, kan man tala 
om psykosociala faktorer. Benämningen psykosocial framhålls samspelet mellan individen 
och dennes sociala miljö. Detta samspel är viktigt för individens utveckling och hälsa63. 
Exempel på olika former av psykosociala arbetsmiljöfaktorer är utrymme för samarbete, 
socialt stöd och möjlighet att påverka. För den enskilde kan detta tillgodoses genom 
regelbundna personalmöten och medarbetarsamtal. Ett bra eller dåligt samarbete i 
organisationen är ofta en indikation på hur den psykosociala arbetsmiljön är. Det är också 
avgörande för hur förändringar och konflikter bearbetas bland arbetstagarna. Förutom att 
ledare ska genomföra regelbundna möten och samtal med medarbetare kan det också 
förekomma att denne får göra rehabiliteringsutredningar för sina anställda. Orsakerna kan 
vara många till varför en sådan utredning kommer till stånd. Det kan vara exempelvis drog- 
och missbruksproblem. Ur säkerhetssynpunkt är det givetvis inte bra när en arbetstagare är 
påverkad alkohol eller liknande i arbetet. En sådan person kan vara en stor arbetsmiljörisk 
både för sig själv och andra64.  
 
Arbetsanpassning är också något som arbetsmiljölagen kräver av arbetsgivaren. Har någon 
skadats och kanske blivit arbetsoförmögen är arbetsgivaren rehabiliteringsansvarig. Detta 
medför att arbetsanpassning är en viktig del i arbetsmiljöarbetet och dessutom en förutsättning 

                                                 
60 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
61 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
62 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
63 Lennerlöf, L. (1989). 
64 AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering.  
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för att rehabiliteringen ska lyckas. Förutom det rehabiliteringsansvar som framkommer i 
lagtexten så krävs det av arbetsgivaren att denne gör sitt bästa för att ge sina anställda 
möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Likaså att det finns möjlighet till 
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Däremot finns det återigen ingen fast måttstock 
på hur långt målen måste förverkligas.  
Enligt AFS 1994:1 kan arbetsgivaren i samråd med arbetstagare ta fram ett handlingsprogram 
på hur olika slag av drog- och missbruksproblematik kan hanteras. Regelverket säger också 
att insatser i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering bör göras av närmaste 
arbetsledare. I dennes arbetsuppgifter bör det också ingå att uppmärksamma de arbetstagare 
som är i behov av arbetsanpassning och rehabiliteringsåtgärder. Det kan innebära att ge 
förslag på olika åtgärder och att lyfta frågorna på lämplig nivå i organisationen. En person 
som håller på med sådana frågor som rör arbetsanpassning och rehabilitering bör ha 
kunskaper inom området. Det kan vara kunskaper i metoder för rehabilitering och anpassning 
av arbetet och hanteringen av olika missbruksfrågor. I det förebyggande arbetet med denna 
typ av frågor kan det vara viktigt att vid planering av ett arbete beakta olika faktorer såsom 
skiftarbete, stress, arbetsuppgiftens krav, sociala kontakter osv. Olika stödåtgärder kan vara 
särskild handledning, kamratstödjande verksamhet, förlängd introduktionstid och andra 
arbetsuppgifter.       
 
Arbetsmiljöverket rekommenderar att psykosociala faktorer följs upp likaväl som de 
fysikaliska. Det kan vara faktorer som exempelvis arbetsmängd, risker för våld och hot, 
olyckor, arbetstid, rollfördelning, trakasserier och konflikter.  
 
 
3.8 Belastningsergonomi  
 
Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och 
andra förhållanden påverkar en individs olika rörelseorgan t ex. skelett, muskler och leder.  
Även andra organ i kroppen kan påverkas såsom hjärta, blodcirkulation och sinnesorgan. Det 
innebär att muskulär och mental stress förstärker varandra ömsesidigt. Därför är också risken 
för stressrelaterade belastningssjukdomar stor när ergonomiska brister i arbetssituationen 
förekommer tillsammans med tidspress, höga kvalitetskrav, bristande egenkontroll och 
arbetstillfredsställelse65. Besvär eller skador i bl.a. muskler, senor och leder är en av de 
vanligaste orsakerna till att individer är borta från arbetet. Undersökningar visar att besvär till 
följd av för stora, långvariga eller ensidiga belastningar utgör ett av de största 
arbetsmiljöproblemen66. Idag är det också de stressrelaterade belastningssjukdomarna som 
ökar mest. Stress påverkar inte bara enskilda individer utan drabbar också organisationen i 
form av att antalet tillbud och olyckor ökar, samarbetssvårigheter och konflikter samt ökad 
andel arbetsskador och sjukfrånvaro. Detta kan i sin tur öka verksamhetens 
produktionskostnader.  
 
Regelverket slår fast att det ligger i arbetsgivarens ansvar att utforma arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna så att arbetstagaren kan arbeta i för kroppen gynnsamma positioner och 
rörelser. Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om67: 
 

• lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser 
• hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas 

                                                 
65 http://www.av.se (2006-02-19, kl. 18.00). 
66 AFS 1998:1, Belastningsergonomi 
67 AFS 1998:1, Belastningsergonomi. 
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• vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering 
medför  

• tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler 
 

Arbetsgivaren ska även ge arbetstagarna allmän information om vikten på de laster som 
hanteras. Andra skyldigheter är att arbetstagaren ges möjlighet att träna in en på lämplig 
arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften samt att följa upp att instruktioner efterlevs.  
Exempel på när stress och belastning samverkar är vid tung manuell hantering och obekväma 
eller statiska arbetsställningar. Detta är vanligt vid arbete vid maskin eller när det är mycket 
verktyg inblandande i arbetsuppgiften. Ett annat område där stress och belastning samverkar 
är ensidigt upprepat arbete där det ofta finns en begränsad möjlighet till omväxling och 
avspänning vilket kan uppstå vid monteringsarbeten68.  
 
I Arbetsmiljölagen står det också att arbetsförhållandena skall anpassas till individers olika 
förutsättningar. Ahlberg menar att innebörden i texten är att arbetsförhållandena ska anpassas 
både till enskilda individer och till genomsnittsmänniskan. Där då genomsnittsmänniskan kan 
se väldigt olika ut. Det innebär att arbetsplatsen ska inte bara passa den vältränade 
trettioåringen utan också en äldre människa som med ålderns rätt har börjat bli lite 
långsammare. Det som kanske är det vanligaste att associera till i samband med när någon 
pratar om tekniska anordningar är risken att råka ut för en olycka. Lagen tar ett större grepp 
och menar att även ohälsa ska förebyggas i samband anordningar av det tekniska slaget. Då 
syftas det inte bara på oacceptabelt mycket buller eller att vibrationsskador uppstår utan att de 
även ska vara utformade och placerade så att exempelvis inte arbetstagaren ska drabbas av 
belastningsskador på rygg eller liknande69.  
 
 
3.9 Säkerhet - risker och skydd 
  
Uttrycket säker och sund miljö är något som används i arbetsmiljölagen vilket har en innebörd 
av att det ska vara rent på arbetsplatsen. Den beskriver också att det ska vara ordning där 
arbetet bedrivs vilket kan liknas vid uttrycket ordning och reda70. Ordet säkerhet kan 
förknippas med många olika saker och kopplas till flera områden inom arbetsmiljö. Begreppet 
kan vara kopplat till exempelvis brand, larmrutiner, kemikalier eller personsäkerhet och 
användandet av personlig skyddsutrustning. Delar som kan förknippas med säkerhet är risker 
och skydd. Mycket av arbetsmiljöarbetet handlar just om att identifiera risker och minska 
dessa på olika sätt. En organisation som dessutom kan identifiera, analysera och åtgärda sina 
problem är en förutsättning för ett bra säkerhetsarbete71. När det gäller skydd eller behov av 
skydd kan det ses som ett komplement till andra åtgärder, ett exempel på detta är personlig 
skyddsutrustning72.  
 
När det diskuteras säkerhetsarbete och teknik kopplat till arbetsmiljö finns det också en 
mänsklig faktor med i detta. Enligt författaren Rollenhagen finns det ett samband mellan 
människa, teknik och organisation när olyckor ska förebyggas. När olyckor och skador ska 
förebyggas handlar det oftast om beteenden och attityder hos människor. Konsten att påverka 
attityder, menar författaren, är ett omfattande och svårt område. I säkerhetsarbetet och som 

                                                 
68 http://www.av.se (2006-02-20, kl. 15.30). 
69 Arbetsmiljölagen 4:e upplagan med kommentarer av Ahlberg, K. (2004). 
70 Arbetsmiljölagen 4:e upplagan med kommentarer av Ahlberg, K. (2004). 
71 Rollenhagen, C. (1997). 
72 Handbok Bättre Arbetsmiljö, Prevent. (2004). 
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ledare är det dock viktigt att kunna handskas med olika attityder för att få till stånd en insikt 
om säkerhetsreglers betydelse73. 
 
För att undvika att det händer olyckor i arbetet krävs det utbildning. Det är arbetsgivarens 
ansvar att se till att de anställda har kunskaper om risker i arbetet och hur de ska skydda sig. 
Det innebär att personalen behöver ha introduktion och utbildning i arbetet samt kunskapen 
vilka riskerna är och hur arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt74.   
 
 
3.10 Organiserad samverkan  
 
Enligt lagstiftningen ska det finnas en organiserad samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Det är arbetsgivaren som ska se till att arbetsmiljön uppfyller lagens krav men 
samtidigt är det lika viktigt att arbetstagaren medverkar i arbetsmiljöarbetet. Detta är en 
nödvändighet om arbetsgivaren ska kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. På ett arbetsställe 
där det finns minst fem arbetstagare utses ett eller flera skyddsombud. Finns det flera 
skyddsombud på arbetsplatsen ska det också väljas huvudskyddsombud75. Den organiserade 
samverkan som finns vid företaget består därför av arbetsgivarens företrädare, dvs. chefer och 
ledare med personalansvar på olika plan med ansvar för arbetsmiljön. På motsatt sida står de 
anställdas representanter, skyddsombuden eller huvudskyddsombud76.  
 
På ett företag som har minst femtio anställda ska det också finnas en skyddskommitté. Detta 
är ett partsammansatt organ som ligger vid sidan om linjeorganisationen. I skyddskommittén 
försöker man att komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet. Även om 
kommittén inte ska arbeta på detaljnivå i arbetsmiljöarbetet så kan både skyddskommittén och 
skyddsombud bidra med sakkunskap i olika situationer. Allt som däremot kan klaras mellan 
linjecheferna och deras egna medarbetare ska dessa sköta själva. Det nya sättet att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor idag är att frågorna ska lösas i den dagliga verksamheten och så nära 
produktionen som möjligt. Detta innebär att chefer, framförallt första linjens ledare, och 
skyddsombud har kommit att få nyckelroller i det praktiska arbetsmiljöarbetet77.  Ett annat 
exempel på samverkan kring arbetsmiljöfrågor är när den anställde vänder sig direkt till sin 
närmaste chef om vad som är bra eller dåligt för arbetsmiljön eller hur olika förändringar 
betyder ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
Som arbetsgivarens företrädare har cheferna ett allmänt ansvar för att arbetsmiljön är 
godtagbar och skyddsombuden har till uppgift att bevaka att företaget lever upp till det. Dessa 
båda parter ska samverka i en del sammanhang som anges i lagen, dvs. i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten och i 
planeringsarbetet78. Chefens uppgift är likaså att tillsammans med skyddsombudet arbeta fram 
enkla och funktionella rutiner för kontroller, rapportering, dokumentation79.  
 
Gränsdragningen vad gäller arbetsgivarsidans roll och skyddsombudens roll i 
arbetsmiljöarbetet har åtminstone tidigare i praktiken varit lite oklar. Vid många arbetsplatser 
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har skyddsombudets roll varit att ”sköta arbetsmiljöfrågorna” vilket faktiskt har varit 
arbetsgivarens uppgift. Skyddsombudet är ju som sagt arbetstagarnas förtroendeman och ska 
tillvara de anställdas intressen och försöka påverka arbetsgivaren att ta hänsyn till deras 
synpunkter och behov i de beslut som rör arbetsmiljön. Skyddsombudets viktigaste uppdrag 
är, förutom medverkan, att kontrollera att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter och driva 
på när det behövs. På en del arbetsplatser har det blivit att skyddsombudet också har fått 
genomföra de åtgärder som behövs, men det är med andra ord inte deras uppgift80.   
 
 
3.11 Utbildning för ledare i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete  

Arbetsmiljö är ett kunskapsområde som inte självklart sitter i ryggmärgen på den som ska 
hantera frågorna. Därför behövs det också utbildning i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Det 
är inte meningen att bli expert på allt inom arbetsmiljö men de områden som chefer och 
ledare berörs direkt av krävs en mer detaljerad utbildning81.  
 
Idag finns det några olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet. En av de mest välkända är 
BAM-utbildningen, en av Sveriges största arbetsmiljöutbildningar, som är en grundutbildning 
inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. De som står bakom utbildningen är Prevent. 
Utbildningen ger bl.a. kunskaper om lagar, bestämmelser och säkerhet. Enligt Prevent ska den 
också ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för både individ, företag och samhälle. 
Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete samtidigt 
som den ska utveckla deltagarnas förmåga till eget lärande82.  

Det är viktigt att den arbetsgivaren utser att för sin räkning sköta arbetsmiljöfrågorna får tid 
och möjlighet att skaffa sig de kunskaper han eller hon behöver. 
Förutom tiden finns det andra frågor att ta ställning till vid kunskapsinlärning: 
 

• Vad kan de idag? 
• Kopplat till det egna arbetet, tydliga samband 
• Praktikfall och grupparbetsuppgifter 
• Tillgång till kunskapsbaser, kanske ha olika former av sådana 
• Lära tillsammans med andra 

 
Det är inte bara tiden, koppling till det egna arbetet, tillgång till kunskapsbaser etc. som är av 
betydelse utan även kunskapsinnehållet. En av de centrala delarna i arbetsmiljöarbetet är det 
förebyggande arbetet. Därför är det också väsentligt att berörda chefer får utbildning och 
kunskap i det förebyggande arbetsmiljöarbetet83. Det är viktigt, oavsett om det är ett litet 
företag där uppgiftsfördelningen är enklare eller ett större företag som har en mer omfattande 
uppgiftsfördelning, att fördelningen är tydlig. Att skriva exempelvis att ”du är ansvarig för att 
arbetsmiljölagen efterlevs inom ditt område” är ganska meningslöst. Ett annat lika dåligt 
exempel är att formulera sig i stil med att vi har alla ansvar för arbetsmiljön. 
Uppgiftsfördelningen måste vara mer tydlig och detaljerad än så84.  
 
Författarna till boken ”I lagens anda”85 menar att det inte står någonting i lagen om att chefer 
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och ledare, dvs. att arbetsgivarens företrädare skulle behöva någon specifik utbildning i 
arbetsmiljöfrågor. Det lagen säger är att den som tar emot en delegering av arbetsmiljöuppgift 
ska ha kunskap inom området men det är inte mer definierat än så. Varför det inte är mer 
uttalat än så är svårt att säga, men det kan bero på att det från juridisk synpunkt är självklart 
att arbetsgivaren måste kunna lagen och att det därför inte ens behöver sägas eller skrivas. Det 
innebär att det ligger mycket i arbetsgivarens eget intresse att deras representanter är lika 
välutbildade som de anställdas företrädare86. Författarnas resonemang kan jämföras med vad 
som står skrivit i föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Där står det precis 
som vad som påpekas, dvs. att den som får en delegering ska ha kunskaper inom det området. 
I föreskriften uttrycks det vidare med att vederbörande ska ha tillräckliga kunskaper 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  
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö 

 
Chefer och arbetsledande personal behöver ha kunskap om vilka bestämmelser som finns på 
arbetsmiljöområdet och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. De regler som främst har 
betydelse för arbetsmiljön finns i AML, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Vad gäller regler i föreskrifterna är det framförallt de som berör den egna 
verksamheten som alla chefer ska ha kunskap om. En chef har dessutom alltid ansvar att se 
till att alla anställda har kunskap för sitt arbete och informera om risker i arbetsmiljön87. För 
att kunna bedöma vilka risker som finns i den egna verksamheten behöver arbetsförhållanden 
ses över regelbundet och systematiskt. Det bör finnas kunskaper hos chefer och arbetsledare 
om sambandet mellan riskerna i arbetsmiljön och vad dessa kan leda till i form av ohälsa och 
olycksfall. Arbetsgivaren är också skyldig att se till att chefer som får en delegation av 
arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete88.  
 
Enligt lagstiftningen bör chefer och arbetsledande personal dessutom genomföra åtgärder som 
ligger i linje med deras personalansvar och ansvar för arbetsledning. Det kan vara att ge 
introduktion och instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter och ge stöd och återkoppling. Detta 
kan liknas vid en form av ledarskap. Chefer och arbetsledande personal bör även kunna 
genomföra undersökning av arbetsförhållandena genom enskilda samtal, personalmöten och 
skyddsronder. Genom dessa aktiviteter utreds det om arbetsförhållandena behöver förändras. 
Förutom att kunna genomföra skyddsronder och så vidare behöver chefer och arbetsledande 
personal ofta kunskaper om andra metoder för riskbedömning och undersökning89. Det kan 
vara exempelvis frågeformulär till anställda, intervjuer, arbetsplatsträffar osv. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
87 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005).  
88 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
89 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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4. IDEALT ARBETSMILJÖARBETE  
 
Kapitlet beskriver i stora drag delar av företagets tillämpning och hantering av 
arbetsmiljöarbetet. Det innebär att ”idealt arbetsmiljöarbete” tar upp företagets 
arbetsmiljöpolicy och mål, företagshälsovårdens roll och företagets stödfunktioner. De två 
sista avsnitten beskriver några av verksamhetens arbetsmiljödokument som anses vara 
relevanta för studien samt en beskrivning av interna arbetsmiljöutbildningar. I detta kapitel 
bifogas också ett förtydligande av företagets delegeringsordning. Kapitlet anser jag vara 
nödvändig för att ge läsaren en bra input till kommande nulägesbeskrivning och då den 
används i analysarbetet.    
 
 
4.1 Arbetsmiljöpolicy och mål 
 
Företaget har en arbetsmiljöpolicy som beskriver syftet med arbetsmiljöarbetet. Den 
poängterar det ansvar som chefer och medarbetare har för arbetsmiljön. Policyn kommer även 
in på systematiskt arbetsmiljöarbete och menar det ska finnas ett väl fungerande system i 
linjeverksamheten för hantering av arbetsmiljöfrågor. Målet är att företaget ska ligga i främsta 
ledet när det gäller att uppfylla regelverk osv. Vidare påpekas det att arbetsklimat, 
ledningsfrågor, gruppsamverkan och psykosociala frågor är områden som ska ägnas särskild 
uppmärksamhet så att problem upptäcks i tid. Inriktningen av arbetet ska vara förebyggande 
så att åtgärderna kan sättas in så snart som möjligt. Andra områden som företaget nämner i sin 
policy är arbetsanpassning och rehabilitering. Det skrivs att utslagning från arbetsplatserna 
ska motverkas och att företaget ska förhindra att medarbetare går in i långtidssjukskrivningar. 
Genom att ha en helhetssyn på hur medarbetare rekryteras, introduceras och utbildas till god 
arbetsmiljö skapas arbetsplatser präglade av omtanke och engagemang. I linjeorganisationen 
ska mål och handlingsplaner upprättas och chefer ska följa upp rehabiliteringen av varje 
individ.  
 
Förutom en policy har företaget mål inom arbetsmiljöarbetet. Ett uttalat och långsiktigt mål är 
den skadefria fabriken vilket innebär en s.k. nolltolerans. Med det menar företaget att den 
sjukfrånvaro som är kopplat till skador i arbetet som medför att individen blir borta från 
arbetet ska vara lika med noll. Idag har företaget redan en låg frånvaro, men anser att det finns 
potential i verksamheten för att skapa en skadefri fabrik. Det ska i sammanhanget tilläggas att 
tendensen under de senaste åren har varit att denna typ av frånvaro har minskat.   
 
 
4.2 Företagshälsovård 
 
I företagets arbetsmiljöpolicy beskrivs vilken roll företagshälsovården har i 
arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovårdens roll är att denna ska medverka till bästa möjliga 
anpassning av arbetet till människans förutsättningar och behov. Tonvikten ska vara på det 
förebyggande arbetet samt på att bistå med stöd och hjälp inom rehabiliteringsarbetet.  
 
Det ska också in ett förtydligande i sammanhanget då företagshälsovården är fristående från 
företaget men har enbart Volvo som kund. Förutom att företagshälsovården medverkar i 
verksamhetens förebyggande arbetsmiljöarbete på olika sätt tolkar de också lagar och regler 
som kommer från Arbetsmiljöverket för företagets räkning. Dessa behandlas sedan i 
företagets centrala skyddskommitté vilket är på VCE-nivå och i den lokala skyddskommittén 
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som är på produktionsnivå, ett flödesschema bifogas90.   
 
Företagshälsovården har också tagit fram något som de kallar VASA-arbetsplatsanalys, vilket 
står för Volvo Analyssystem för Arbetsmiljö. Detta är en analysmetod för att bedöma och 
värdera åtta olika arbetsmiljöfaktorer i verkstadsmiljö. Dessa är buller, belysning, klimat, 
luftföroreningar, vibrationer, hudpåverkan, personsäkerhet och belastningsergonomi. 
Analysmetoden används för att få reda på eventuella risker i befintlig arbetsmiljö eller när det 
planeras och byggs nya arbetsplatser. Varje faktor bedöms enligt en fyrgradig skala för att 
placeras in i olika zoner. Zonerna kallas för målzon, normzon, åtgärdszon och riskzon. En 
intressant aspekt i sammanhanget är att den s.k. normzonen motsvarar regelverkets 
”kravnivå” medan målzonen innehåller högre uppsatta mål än vad regelverket kräver. Som 
kravspecifikation till analysen har bland annat AFS 2000:42, arbetsplatsens utformning 
används. Denna typ av analys anser jag är bra framförallt då i företagets förbättringsarbete. 
Analysen är också ett bra verktyg för chefer och ledare att använda i riskanalysarbetet. 
 
 
4.3 Stödfunktioner 
 
Den stora stödfunktionen i verksamheten är personalavdelningen som bistår med diverse stöd 
och hjälp, framförallt i personalarbetet, till ledare och chefer. Det kan exempelvis vara 
frånvarostatistik och rapporter av olika slag eller information om förändringar vad gäller 
arbetstider osv.  
  
Något som personalavdelningen hjälper till med är också sammanställningar och feedback på 
den s.k. VAS-enkäten. Denna enkätundersökning sker en gång per år och går ut till alla 
anställda. Enkätundersökningen består av ett stort antal frågor och syftar till att fånga upp hur 
den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen är. Merparten av frågorna rör ledningen och 
ledarens roll. Det kan exempelvis vara vad de anställda anser om chefen och dennes 
ledarskap, gruppsamverkan, feedback, stimulans, egenkontroll, arbetsbelastning etc.   
 
 
4.4 Arbetsmiljödokument 
 
I verksamhetssystemet BMS som ligger elektroniskt på Intranätet finns bland annat företagets 
arbetsmiljörutiner och olika arbetsmiljödokument som styr verksamhetens arbetsmiljöarbete. 
När verksamhetsrutiner eller arbetsmiljödokument ändras pga. förändringar centralt, 
lagändringar som berör verksamheten eller dylikt går ett meddelande ut i form av ett s.k. VI-
nytt. Detta meddelande går ut via Intranätet till alla ledare och chefer. Ansvaret ligger på var 
och en att läsa dessa ändringsmeddelanden.  
 
Ett av verksamhetens arbetsmiljödokument är delegeringsrutinen som har bland annat en 
matris som bilaga, ”delegerade arbetsmiljöuppgifter”. Som nämndes inledningsvis i rapporten 
beskriver matrisen varje chefsnivås ansvarsområde, från första linjens ledare upp till chef 
VCE. De styrdokument som är kopplat till rutinen och matrisen är AFS: 2001, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och AML. I delegeringsdokumentet står det bland annat skrivet att den som 
tar emot delegeringen har ansvar för att verka enligt verksamhetens arbetsmiljöpolicy, ansvara 
för att de arbetsmiljöuppgifter som vederbörande får delegerat till sig efterlevs inom sitt 
arbetsområde. Den som har tagit emot en delegering är också skyldig att fortlöpande hålla sig 

                                                 
90 Se bilaga 4. 
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underrättad om gällande arbetsmiljölagstiftning samt interna arbetsmiljörutiner i företagets 
verksamhetssystem91.    
 
 
4.5 Arbetsmiljöutbildningar  

Företaget har två lite större arbetsmiljöutbildningar för sina chefer och arbetsledande 
personal. Även skyddsombud medverkar på utbildningarna. Dessa är grundläggande 
arbetsmiljöutbildning s.k. BAM-utbildning och något som företaget kallar EPOS vilket är ett 
program om säkerhet.  
 
BAM-Bättre arbetsmiljö 
BAM är fördelat på fyra dagar och innehåller olika block inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. Utbildningen är en grundutbildning och hålls internt av 
företagshälsovården. De flesta går BAM-utbildningen i samband när de tillträder en cheftjänst 
som innebär personalansvar. Utbildningen är inte återkommande, dvs. individen går den en 
gång utan någon repetitionsutbildning.  
 
BAM berör en rad olika områden såsom: 

• syn och belysning 
• hörsel och ljud 
• rehabilitering 
• kemiska hälsorisker 
• psykosocialt arbete 
• ergonomi 
• friskvård  
• lagar och regelverk 

Den första dagen börjar med ett pedagogiskt arbetsmiljöspel vilket innebär att deltagarna 
sitter i grupper och svarar på en rad frågor om fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, 
arbetsmiljölagstiftning, risker i arbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Grupperna tävlar mot varandra och den grupp som får flest poäng vinner. Sedan följer två 
dagar med föreläsningar och enklare grupparbeten. Den sista dagen avslutas med föreläsning 
och lättare form av praktiska övningar i systematiskt arbetsmiljöarbete. De delar som gås 
igenom är arbetsmiljösäkring, arbetsmiljörond, olycksfallsutredning och riskanalys. 

EPOS 
Medan BAM är under flera dagar är EPOS säkerhetsprogrammet, lagt till en dag. Denna 
utbildning håller företaget själva i. Säkerhetsprogrammet kommer ursprungligen från 
verksamhetens underhållsavdelning men materialet används idag i utbildningssyfte för att öka 
säkerhetsmedvetenheten inom hela företaget. Huvudområdena i utbildningen är larmrutiner, 
kemikalier, personsäkerhet, maskin- och elsäkerhet. Efter att utbildningen har genomförts av 
ledare är det tänkt att utbildningsdagar också ska hållas för övrig personal. Det är då första 
linjens ledare tillsammans med skyddsombudet som ska hålla i dessa säkerhetsutbildningar 
för sina respektive medarbetare. Även säkerhetsprogrammet har en grundnivå men ska till 
skillnad från BAM genomgås kontinuerligt vartannat år.   
 
 

                                                 
91 http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms (2005-09-26, kl.10.00). 

http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms
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5. NULÄGESBESKRIVNING – ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN 
 
Nedan följer en redovisning vad som kommit fram under intervjuer och de fältstudier som 
gjorts. Inledningsvis ges det en kort beskrivning om intervjupersonernas bakgrund, därpå 
följer presentation av intervjustudien vilken redovisas som sammanfattningar och de 
intervjuades citat. Intervjustudien är uppdelad i olika områden eller teman. Detta för att 
textmassan ska bli överskådlig och på så sätt underlätta för läsaren.  
 
Att nulägesbeskrivningen innehåller ett flertal citat beror på att den som läser resultatet ska 
kunna ha möjlighet att bedöma de tolkningar som gjorts. Till nulägesbeskrivningen följer en 
bilaga med en kort sammanfattning av varje intervju92. Respondenterna har avidentifierats 
och kallas respondent A, respondent B och så vidare. 
 
 
5.1 Bakgrundsfaktorer 
 
Övervägande delen av respondenterna ligger mellan åldersintervallet 40-50 år. De flesta har 
arbetat inom företagets verksamhet väldigt länge, på många håll rör det sig om över 20 år. I 
stort sett alla har haft andra roller i företaget än just ledarrollen. Flertalet av de intervjuade har 
börjat på verkstadsgolvet och har sedan klättrat uppåt i företaget. Respondenterna har lite 
olika ansvarsområden och arbetsuppgifter, vilket är beroende på om det exempelvis är en 
första linjens ledare, driftansvarig eller produktionschef. Det skiljer sig också en del i antalet 
personer som man är ledare eller chef över. Det kan röra sig om allt från fem personer upp till 
sextio personer. Medan exempelvis en ledare som är driftansvarig kan ha ett tiotal personer 
under sig eller mindre kan en första linjens ledare ha grupper om fyrtio, femtio personer. 
Respondenterna har inte bara verkstadspersonal under sig utan i förekommande fall är det 
även kontorspersonal som de ansvarar över.  
 
 
5.2 Verksamhetsområden 
 
Respondenterna ansvarar för väldigt sprida verksamhetsområden. Eftersom verksamheten 
omfattas av allt från tunga driftområden med exempelvis montering, underhåll och 
bearbetning till små kontor är det många områden som ska täckas. En av respondenterna 
menar att det då blir skillnad på digniteten i arbetsmiljöarbetet beroende på verksamhet. 
Samma person säger också att de olika verksamheterna många gånger berör samma 
arbetsmiljöområden men ”...att de ser olika ut inom respektive verksamhet”. En av de 
intervjuade som har rollen som driftansvarig anser att de risker som finns inom 
verksamhetsområdet inte är så stora jämfört med det verksamhetsområde en första linjens 
ledare kan ha.  
 
Att problematiken kan skilja sig lite åt fast det rör vid samma arbetsmiljöområde beskriver en 
av respondenterna när han jämför verksamhetens monteringsavdelning och 
bearbetningsavdelning. Han menar att det i monteringen händer småsaker som inte är så 
allvarliga, det kan vara dragare som skenar, vridningar, att man skär sig på emballage osv. 
Däremot, menar han, att det är ett tuffare och stressigare klimat i monteringen med en andel 
yngre anställda jämfört med bearbetningen.  
 

                                                 
92 Bilaga 3. 
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Vid bearbetningsavdelningen, där det finns betydligt mer maskiner, förekommer det också 
allvarligare händelser såsom slipskador, krosskador, brännskador etc. Respondenten säger 
vidare att det är skador som inte inträffar så ofta till skillnad vid monteringen där det sker 
mindre allvarliga tillbud betydligt oftare. Vid den del av fabriken där bearbetningsarbetet sker 
upplevs det heller inte så stressigt utan maskinerna sköter farten oavsett hur många som 
arbetar där. De största riskerna för personskador, menar någon respondent, är när det sker 
underhållsarbete av maskiner och liknande.  
 
 
5.3 Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
 
Alla respondenter är medvetna om att de har en delegering men flertalet, dvs. mer än hälften 
av de intervjuade har inte fått en skriftlig delegering från sin chef. Det innebär att dessa 
personer har som de själva säger ”…en muntlig delegering.”, men anser att de vet vad deras 
ansvarsområde är. I vissa fall tror de intervjuade att det har fastnat längre upp i 
organisationen, dvs. att deras chef i sin tur inte har fått en skriftlig delegering. Några delfrågor 
ställdes i samband med delegering av arbetsmiljöuppgifter. Hur svarsfrekvens ser ut på dessa 
frågor redovisas i stående tabell.  
 
Tabell 2:  Tabell över svarsfrekvens gällande delegering av arbetsmiljöuppgift. Alla har inte kunnat svara på 
vissa delfrågor pga. de inte har fått en delegering (bland annat huvudskyddsombud).  

 
     Ja Nej Osäker 

Vet du vad delegeringen innebär, vilka krav och skyldigheter 
som följer med? 13  1 

Tycker du att det framgår klart och tydligt vilka 
arbetsmiljöuppgifter du ansvarar för i de rutiner som finns? 12 1 1 

Vet du hur uppsägning och returnering av delegering går till? 13 1  

Har du tillräckliga befogenheter för dina 
arbetsmiljöuppgifter? 14   

Har du tillräckligt med tid för dina arbetsmiljöuppgifter? 12 3  

Har du tillräckliga resurser för dina arbetsmiljöuppgifter? 15   

 
 
De flesta anser att de förstår vad en delegering innebär och många tycker även att det framgår 
klart och tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter man ansvarar för. En av de intervjuade anser dock 
att det inte framgår så tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter han ansvarar för. En av 
respondenterna anser att det i något fall är otydligt och beskriver det som ”…luddigt vad 
gäller skyddsblad, kemikalier och liknande”.  
  
Någon respondent menar dock att delegeringsdokumentet med tillhörande matris kan bli 
bättre, svårigheten är att göra ett generellt dokument som ska gälla över en så stor fabrik. 
Respondenten menar att det bästa vore att ta fram ett sådant dokument på lokal nivå men tror 
då att det inte blir gjort. Någon annan av de intervjuade hade också synpunkter på det 
matrisdokument som redogör för respektive befattningshavares ansvarsområde och påpekar 
att den ”…inte visar att du tar ansvar för områden som gäller psykiska arbetsmiljöområden, 
ekonomi, ergonomi etc., och menar att det inte är den bedömningsnivån på dokumentet”. Vad 
gäller returnering av en uppgift är de flesta medvetna om hur en sådan går till. Likaså anser 
respondenterna att de har tillräckliga befogenheter, resurser och tid för sina 
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arbetsmiljöuppgifter. Tre av respondenterna upplever däremot att tiden är en svårighet i att 
hinna med sina arbetsmiljöuppgifter.  
  
Hur förfaringssättet är vid en delegering av arbetsmiljöuppgifter skiljer sig lite åt. En av 
respondenterna uttrycker sig som att ”…vet att det finns en delegeringsordning men vi är nog 
som ledare lite slarviga på den delen”. En del går igenom delegering av arbetsmiljöuppgift 
punkt för punkt med sina ledare medan andra väljer att inte göra på det sättet utan läser 
igenom dokumentet och skriver på. Någon respondent beskriver delegeringsproceduren med 
att ”…jag har börjat gå igenom med mina ledare i grupp och frågar hur gruppen uppfattar 
delegeringen och den matris som beskriver ledares ansvarsområden, vad innebär det här 
egentligen?”. En annan respondent tycker att huvudskyddsombudet borde vara med vid 
påskrift av en delegering för att den ledare som tar emot fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
ska förstå innebörden av delegeringen. Samma respondent menar också att om företaget 
lyckas se till så att alla ledare har en skriftlig delegering så är mycket vunnit i 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Ytterligare en del i delegeringen som kom upp flera tillfällen under intervjuer var vad som 
gällde då ansvaret för fabriksytor fördelades bland ledare. Hur fördelningen såg ut och vem 
som var ansvarig för olika ytor i fabriken orsakade lite huvudbry bland ledarna. Emellanåt 
anses det också vara otydliga roller som får till följd, som en respondent uttrycker, ”…att man 
vet inte riktigt vilken ledarnivå man ska gå till”. Någon av de intervjuade resonerar en del 
fram och tillbaka under intervjuns gång angående ansvaret och blir osäker på vad som 
egentligen innebörden är av ett arbetsmiljöansvar. 
 
På frågan vad som hindrar de intervjuade att göra ett bättre arbetsmiljöarbete gavs det olika 
svar. Nedan tabell visar på hur fördelningen ser ut på de svar som lämnades. 
 
Tabell 3:  Tabell över svarsfrekvens på frågan vad som hindrar de intervjuade från att göra ett bättre 
arbetsmiljöarbete. 

 
Kommentarer:      Antal 

Tiden 5 

Jag själv är det största hindret 4 

Inget alls 3 

Kunskaper och erfarenhet 2 

Ekonomi 2 

Ej svarat   2 
 
 

Det ska tilläggas att en del respondenter har gett flera svar på frågan medan andra inte har 
svarat. Tabellen visar att tiden är ett stort hinder för många, de ser även sig själva som ett stort 
hinder för att göra ett bättre arbetsmiljöarbete. En av respondenterna svarar med att ..”det är 
nog att jag inte vet vad jag ska göra! Jag försöker förbättra det jag ser, men det är inte alltid 
att jag ser ”rätt saker” alla gångar!”. En annan av de intervjuade menar att det som helhet 
finns tid för arbetsmiljöarbete, men kanske inte för stunden. Vidare tror han att första linjens 
ledare lägger ner mycket mer tid jämfört med han själv som driftansvarig vilket delvis har att 
göra med ett hårt produktionstryck. 
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En annan fråga som ställdes var hur mycket tid respondenterna lägger ner på 
arbetsmiljöarbete under en arbetsvecka. Det visade sig vara svårt för många att göra en 
uppskattning, en del blev osäkra vad de skulle lägga in i detta. I tabellen redovisas i alla fall 
vad respondenterna uppskattade i tid vad de anser sig lägga ner. Tiden är räknat på  
40 timmar/vecka.   
 
Tabell 4:  Tabell över svarsfrekvens på beräknad tidsåtgång till arbetsmiljöarbete under en arbetsvecka.  

 
Tid/vecka:     Antal 

Mindre än 5 timmar 3 

Mellan 5 – 10 timmar  5 

Mer än 10 timmar  1 

Mer än 20 timmar 1 

Ej svarat  6 
 
 
5.4 Ledarrollen  
 
Hur ledarrollen ser ut bland respondenterna är lite olika beroende på ansvarsområde och 
ledarnivå. Några av de intervjuade har också ett stort eget intresse i ledarskapet som sådant.  
En av respondenterna anser att en av de viktigaste delarna i ledarrollen är utvecklingssamtalet 
eller medarbetarsamtalet, vilket ”…är det starkaste sättet att bygga en bra relation på, du får 
som ledare ett förtroende och kan på så sätt fånga upp eventuella problem på ett bra sätt”. 
Samma respondent menar vidare att mycket av företagets sjukfrånvaro inte är arbetsrelaterat 
utan är sådant som är relaterat till sådant utanför arbetet. Samtidigt finns det en medvetenhet i 
organisationen om att en del ledare inte tycker om att ha utvecklingssamtal enligt en 
respondent. Här anses det finnas en förbättringspotential i att få alla ledare att förstå vikten av 
utvecklingssamtal.  
 
Respondenterna väljer att beskriva ledarrollen lite olika. Någon anser att det egna föredömet 
är viktigt medan andra tar upp ansvaret att som ledare hålla samman gruppen och göra den 
hörd inom övrig verksamhet. Några av de intervjuade menar att en av de viktigaste 
uppgifterna som ledare är att kunna driva förändringsarbete, vilket innebär att bl.a. kunna 
engagera och motivera sina medarbetare. En annan respondent tycker att arbetsmiljöarbetet 
och då säkerhetsfrågor är viktigt och uttrycker det genom att säga ”Jag prioriterar säkerheten 
i mitt ledarskap!”.  
 
En del av respondenterna anser att arbetsmiljöarbetet är förknippat med deras egen ledarroll. 
Det innebär att ledarrollen många gånger handlar om att hantera de mjuka delarna av 
arbetsmiljön, dvs. ”…hantera relationer och osämja, hur skapas det laganda och hur 
hanterar vi belastningsfrågor både psykiska och fysiska sådana”. Andra anser sig ha ett 
totalansvar för sin personal men menar vidare att de inte gör allting själv utan har ett bra 
hopsatt team som kompletterar varandra med olika kunskaper. Det innebär att de som ledare 
inte behöver ha ”hela” kunskapen i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete eftersom det finns 
kunskap i den egna gruppen.  
 
Vidare påpekas det av några som intervjuas att de tror att den fysiska arbetsmiljön är bra i 
företaget, dvs. det är ordning och reda. Däremot är det sämre med den psykosociala 
arbetsmiljön enligt några respondenter. En av dessa uttrycker sig som att ”…den psykosociala 
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är det sämre med men den hårda är jag inte alls orolig för”. En risk som finns enligt en 
deltagare är att ”…om vi tror att en del av arbetsmiljön är bra så tror vi att allt är bra!”. 
 
Hur personer tar till sig ledarrollen, menar någon intervjuperson, skiljer sig mycket åt. 
Respondenten anser att det är väldigt varierande i hur ledaren har tagit till sig rollen, en del 
ledare är mycket sämre än andra. Mycket av mentaliteten bland de äldre ledarna, beskriver 
respondenten, ”..är att så här har vi alltid gjort och så gör vi nu med”. Detta gäller också 
kunskapen på arbetsmiljöområdet. En av respondenterna anser sig inte veta om han har 
kunskaperna inom arbetsmiljöområdet eller inte. Det är inte att han känner sig otrygg i rollen, 
men vet inte riktigt vad som förväntas av honom i arbetsmiljöarbetet.    
 
 
5.4.1 Hur tillämpas arbetsmiljöarbetet 
 
De flesta hanterar arbetsmiljöarbetet på ett likartat sätt. Ett sätt, menar en av de intervjuade 
som är driftansvarig, är att delegera ner arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer samt de 
som äger ytan i fabriken, vilket måste göras av praktiska skäl. En annan respondent som är 
första linjens ledare uttrycker det som att ”…det är att vara som en polis i fabriken, måste 
säga till alla, det kan vara användning av skyddsutrustning, framförande av fordon etc.”. 
Säkerheten, menar flertalet respondenter, är viktigt och får gå före allt annat, även om det kan 
uppstå konflikt med produktion ibland.  
 
Svårigheten som någon beskriver är att alla ledare inte hanterar arbetsmiljöarbetet, eller 
utövar ledarrollen på ett likartat sätt. En respondent menar att det skapar problem i det fallet 
då ledare har olika acceptansnivå vad gäller användning av personlig skyddsutrustning, 
framförande av truckar och andra fordon etc. Som ledare innebär det att hålla koll på vad 
regelverket säger om framförande av olika fordon, användning av skyddsutrustning, 
skyddsblad osv. Det vill säga att lagar och föreskrifter efterlevs. Respondenten menar att det 
blir jobbigt om bara vissa ledare säger till medarbetare när lagar och regler inte följs, det blir 
då mer arbete för de ledare som säger till. En respondent uttrycker det som att ”…vi ska se till 
att våra medarbetare har den skyddsutrustning som krävs för att undvika skador och ohälsa”.  
 
En deltagare menar ”..att säkerhetsarbete handlar mycket om ordning och reda i fabriken, det 
ska vara rent och snyggt”.  
 
En del svarade med att de hanterar arbetsmiljöarbetet genom att vara ute i fabriken, läsa VI-
nytt, uppföljning av VAS-enkäten (som fångar upp den psykosociala arbetsmiljön), tar stöd av 
personal eller skyddsombud i exempelvis rehabiliteringsärenden, statistik samt deltar i olika 
möten som behandlar arbetsmiljöfrågor eller också är de själva den person som är ansvarig för 
mötet. En av respondenterna har vid ett flertal tillfällen tagit egna initiativ till ergonomikurser 
för operatörer och montörer. Uppföljningen av VAS-enkäten anser flera av respondenterna är 
en jobbig process som kräver mycket tid. Som ledare ”…krävs det att man lägger lite 
förberedelser när den ska följas upp och tyvärr hinner man inte avsätta så mycket tid för 
den”. 
 
Tillbudsrapporteringen är ett sätt att tillämpa arbetsmiljöarbetet och arbeta förebyggande 
enligt flertalet respondenter. Det innebär i stort sett att se till att de anställda skriver tillbud. 
Flera av de intervjuade menar att företaget har en bra tillbudsrapportering. Det som mest 
rapporteras är de med fysikalisk karaktär. Andra sätt som de intervjuade lyfter fram är att gå 
skyddsronder eller arbetsmiljöronder vilket ska läsa av arbetsmiljöarbetet. En av 
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respondenterna menar att skyddsronderna är ett bra mätinstrument och att ”...den fångar upp 
den enskilde individen och eventuella problem bra, mycket bättre än enkäter och så vidare”. 
Hur ofta det gås ronder är olika en del går tillsammans med sitt skyddsombud rond varannan 
vecka medan det vanliga är en gång per månad.  
 
Uppföljningen av de åtgärder som uppkommer på de ronder som genomförs är på många håll 
svävande. En av respondenterna har dock klart för sig att det är han i egenskap av ledare som 
är ansvarig för att de åtgärdspunkter som kommer upp på handlingsplanen blir åtgärdade även 
om han själv inte kan lösa dom. En annan av de intervjuade är inne på samma spår när han 
säger att: 
 
”När det gäller uppföljning av skyddsronder är det min sak att se till att det blir ”namn” på 
vem som ska vara ansvarig för att åtgärden blir gjord, är det mina punkter ska ju jag se till 
att det blir gjorda också”. 
 
En av de intervjuade som är arbetsledare menar att det inte är han som upprättar 
handlingsplaner i arbetsmiljön utan det görs av dennes chef. Samma respondent menar vidare 
att han ska åtgärda lättare uppgifter men det som är lite svårare hamnar högre upp i 
organisationen, dvs. dennes ledare eller högre upp. 
 
Ytterligare delar som lyfts fram av respondenterna i hur de tillämpar arbetsmiljöarbetet är att 
göra rehabiliteringsutredningar för sina anställda, introduktion till nyanställda, ta fram 
skyddsblad och genomföra medarbetarsamtal med sina medarbetare. Någon respondent menar 
att arbetsmiljöarbetet handlar om att vara en bra ledare och medmänniska. En av de 
intervjuade känner att han har bra koll på de fysikaliska delarna i arbetsmiljöarbetet så som 
buller, lyftanordningar, ventilation etc. men önskar bli bättre på att tillämpa de psykosociala 
delarna i arbetet. En av de centrala delarna i arbetsmiljöarbetet är att upprätta handlingsplaner. 
Grunden till handlingsplanerna är att det först görs en riskbedömning vilket kan föranleds av 
en skyddsrond.  
 
Vem som egentligen upprättar planer för hur och vilka arbetsmiljöområden som ska tas upp 
skyddsronderna är lite olika. En av de intervjuade beskriver processen så här: 
 
”/ /…Huvudskyddsombudet tar fram en handlingsplan för skyddsronderna. Jag är med men 
det är ombudet som tar fram förslaget och han kan det och gör det väldigt bra. Den som kan 
det bäst ska ju göra det. Han förankrar det med mig och jag skriver på. Han står för 
kompetensen men det är jag som är ansvarig”.  
 
 
5.4.2 Upplevda förbättringsområden 
 
Några av dem som intervjuades menar att belastningsergonomi är ett av de största 
arbetsmiljöområden där kunskapen kan bli bättre bland ledarna. En av respondenterna som 
ingår i skyddsorganisationen säger också att det är mycket frågor kring dessa delar. Det kan 
också vara andra frågor som riskprioritet, dvs. ”..varför gör inte du som ledare någonting åt 
att han/hon framför sin truck på det här viset?”.  
 
Andra förbättringsområden enligt de intervjuade är hanteringen av relationsrelaterade 
problem. Ett exempel är vid återkommande korttidsfrånvaro då det dyker upp 
rehabiliteringsfall där det kan förekomma droger och liknande. Frågan är hur sådana 
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situationer hanteras? I sådana här fall anses det att ledarna borde bli bättre på att hantera 
problemen, ”…många förlitar sig på företagshälsovården, att de tar över bekymret!”.  
 
Ansvarsfrågan är ett annat område som lyfts fram vid intervjuer. Det anses dock att det 
”…borde ligga i ett eget rör, ej i BAM eller något annat, är osäker på om man skjuter rätt då! 
Måste riktas mot rätt personer! En form av ansvarsklausul måste nog ligga i BAM-
utbildningen ändå”. 
 
Ytterligare områden som nämns av de intervjuade är stressutbildning. En av de intervjuade 
menar att han själv inte upplever stress men att det finns ute i monteringen, då framförallt en 
psykisk stress. Andra delar är systematiskt arbetsmiljöarbete, maskinsäkerhet och teknisk 
utbildning. Vad gäller säkerhetsrisken på företaget och kunskaperna inom säkerhet anser de 
flesta av de intervjuade att den är hyfsad. Några respondenter hänvisar också till företagets 
EPOS-utbildning som handlar om säkerhet och där de flesta har gått.  
 
Flertalet av respondenterna tycker även att kunskaper inom områden som indirekt berör 
arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. Detta är områden såsom konflikthantering relaterat till 
olika arbetsmiljöproblem, driva utvecklingsarbete och arbetsrätt. En del upplever sig också 
behöva ha kunskap i föräldrarlagen och arbetstidslagen. En respondent anser att det är lätt att 
dessa lagar utnyttjas av medarbetare och som ledare har man inte så mycket att sätta emot, 
speciellt om de egna kunskaperna är dåliga.   
 
Ytterligare en respondent anser att det är viktigt för ledarna att åtminstone har en bra grund 
inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Att de inte behöver kunna allt det är ju en sak men 
”…sen kan de ju komma och stämma av nu har vi kommit fram till det här, och regelverket 
säger så, är det bra att vi gör så här”. 
 
 
5.5 Arbetsmiljöutbildningar 
 
Flertalet av de intervjuade har gått den BAM-utbildning som företaget ger. De flesta har gått 
den under -90 talet vilket gör att de har svårt att ge ett omdöme om dagens utbildning. Frågan 
är om respondenterna kan göra detta alls. Hur fördelningen ser ut bland respondenterna kan 
ses nedan. Tabellen är indelad i tidsintervaller, tid räknat från år 2005 och bakåt.  
 
Tabell 5: Fördelning av när i tiden BAM-utbildning genomfördes bland de intervjuade.   

 
 Tid:      Antal 

Mer än 11 år sedan 5 

Mellan 6-9 år sedan  4 

Mindre än 3 år sedan 1 

Inte gått alls  3 
 
 

Flertalet av de intervjuade har en över elva år gammal BAM-utbildning. Många har gått den i 
samband med när de började tjänsten som chef eller ledare vilket gör, då de har varit ledare en 
längre tid, har en äldre utbildning. De ska förtydligas att huvudskyddsombuden inte är med i 
denna del av frågeställning. Det är intressant att notera att det är bara en av de intervjuade 
som har gått utbildningen under 2000-talet.  
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Respondenterna anser att utbildningen ger en bra grund i arbetsmiljöarbete. Någon av 
respondenterna menar däremot att det kan vara mycket för nya ledare att förstå och greppa när 
de går en sådan utbildning. Bland de intervjuade finns det däremot kritiska röster som anser 
att utbildningen är alldeles för gammal och anser att mer av de mjuka värdena behöver lyftas 
in.  
 
I stort sett alla de intervjuade saknar någon slags återkommande repetition i BAM-
utbildningen. En del av de intervjuade uttrycker det som ”…att de skulle vara bra med en 
lightversion”, dvs. en kortare repetitionsvariant av utbildningen. En annan menar att 
kunskaperna behöver fräschas upp med jämna mellanrum. En av respondenterna menar dock 
att den egna erfarenheten i arbetet inte ska underskattas när det diskuteras utbildning.  
 
Det är inte så många som har gått EPOS men de respondenter som har gått anser att det är bra, 
framförallt allt momentet med diskussioner.  
 
 
5.6 Lagar, regler och avtal 
 
När lagar och avtal kom på tal var det någon av respondenterna som erkände att kunskaperna i 
lagar och avtal var kanske inte så bra. Någon kommenterade det så här ”..ej expert på lagar 
och avtal men är jag ute på ett sådant område där jag vet att jag måste ta reda på mer då har 
vi hjälpmedel i våran grupp eller Intranätet”. En annan förde ett liknande resonemang och 
säger att: 
 
 ”/ /…behöver veta var jag ska vända mig men behöver ju inte veta arbetsmiljöparagraf si 
och så. Däremot behöver jag som sagt att veta var jag ska hämta information”.  
 
En tredje respondent uttrycker sig som att ”…vi får mycket från företagshälsovården, det får 
vi ja, men det gäller att läsa VI-nytt annars är man stekt!”. Han fortsätter vidare med att det 
kan vara svårt ibland och veta hur informationen berör honom och menar att han behöver på 
något sätt veta vad som gäller honom. Några av respondenterna svarade när frågan kom upp: 
 
”/ /…finns det föreskrifter om sånt?”  
 
 
5.7 Ledningen 
 
Även om inte ledningen som sådan kom på tal så mycket var det några av de intervjuade som 
önskade mer engagemang från ledningens sida. Respondenten uttryckte det som att:  
 
 ”/ /…ledningen ser man inte så mycket av. Där finns det mer att önska! Är en belastning att 
inte ledningen är så engagerad i arbetsmiljöarbetet. Där finns det en hel del att önska vad 
gäller engagemanget. Visst de har säkert mycket att göra men då kanske de inte ska ha den 
rollen heller”.  
 
 och fortsätter vidare 
 
”Vad gäller ledningens arbetsmiljökompetens så finns det nog även där en förbättrings-
potential! Det engagemanget måste ju genomlysas neråt i organisationen. Det går heller inte 
bara att sätta ett mål som låter bra ”den skadefria fabriken”, och att vi ska gå ronder och så 
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vidare det måste ju komma ett tryck från ledningens sida också”. 
 
Det finns olika samverkan på företaget, i form av skyddskommittéer både på central och lokal 
nivå. På frågan hur respondenterna uppfattar dessa forum svarade de flesta att de anser att det 
är en bra dialog och informationen mellan de olika forumen fungerar. Någon respondent 
menar däremot att det fungerar mindre bra i de lokala forumen pga. att det inte finns tid att 
planera in mötet. En annan anser att de lokala samverkningsforumen är ok, men att strukturen 
och de inblandandes krav på vad som behandlas i dessa forum kunde vara bättre. Det som 
efterlyses är att det måste finnas högre förväntningar från dom som ingår i samverkan. Även 
distribution och information av olika lagkrav, implementering av nya föreskrifter och dylikt 
som går igenom dessa instanser är något som kan förbättras.   
 
 
5.8  Samverkan med företagshälsovård, skyddsombud och huvudskyddsombud 
 
Den samverkan som det syftas på i detta avsnitt är ledarnas samverkan med 
företagshälsovård, skyddsombud och huvudskyddsombud. En av dem som intervjuades menar 
att det historiskt sett har varit att arbetsmiljöarbetet har skötts av skyddsombuden, men 
poängterar att det ”…är vi som är ledare och också ansvariga, inte skyddsombuden”.  
 
Att samverkan kan skapa en falsk trygghet kommenteras av en respondent när han beskriver 
samverkan mellan sig själv och skyddsombudet på följande sätt:  
 
”/ /…blir för trygg, risken finns att jag slappnar av, känner faktiskt det, faran finns att inte se 
riskerna”. 
 
En av de intervjuade resonerar enligt följande ”..vad gäller kunskaper i arbetsmiljöarbete och 
arbetsmiljö är det även här väldigt varierande bland ledarna. På bearbetningen och på 
underhåll så finns det någon grupp som har kunnandet. Den personen har även fått tagit hand 
om andra stora delar på underhåll just inom arbetsmiljöområdet eftersom han är duktig och 
kan mycket. Men sen finns det grupper som inte alls har det kunnandet och då har mycket 
lagts över på skyddsombudet. Skyddsombudet har då blivit spindeln i nätet i de grupperna”.  
 
”Problemet blir sedan ute i fabriken där det inte finns ngn som har spetskompetens, där alla 
är lite si och så! Att det ser ut så tror jag kan förklaras med att det är låg prioritet på 
arbetsmiljöfrågorna”.  
 
 
 
6. NULÄGESANALYS 
 
Under denna rubrik presenteras en analys av nulägesbeskrivningen - arbetsmiljö i praktiken. 
Kapitlet är uppdelat i olika delar och följer föregående nulägesbeskrivnings rubriker till viss 
del. En del avsnitt från resultatredovisningen av intervjustudien har dock lagts ihop för att på 
ett enhetligt sätt svara mot uppsatsens problemformulering, syfte och mål. Det ska också 
förtydligas att inte allt i nulägesbeskrivningen analyseras utan bara det som är relevant för 
studien. 
 
Till varje avsnitt eller rubrik i kapitlet följer en kort sammanfattning. Steg två i analysarbetet 
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innebär att uppsatsen problemformulering och dess frågeställningar besvaras. Fråge-
ställningarna ställs mot befintliga arbetsmiljöutbildningar.  
 
 

 

Steg 1 
 
6.1 Delegering av arbetsmiljöuppgift 
 
Enligt regelverket ska företag med mer än tio anställda dokumentera fördelningen av 
arbetsuppgifter skiftligt. Den skriftliga fördelningen är också en av de grundläggande 
förutsättningarna för ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen93. Det 
studerade företaget har rutiner och dokumentation för delegering av en arbetsmiljöuppgift. Då 
det i resultatstudien framkom att merparten av chefer och ledare inte hade en skriftlig sådan 
kan det förmodas att det sker muntliga delegeringar på arbetsplatsen. En förklaring till det var 
att detta inte hade prioriterats så högt bland cheferna. En av dem som intervjuades menade att 
mycket skulle vara vunnit i det systematiska arbetsmiljöarbetet om alla muntliga delegeringar 
också blir skriftligt undertecknade av chefer och ledare. Det är bara att hålla med 
vederbörande och förmodligen skulle den otydlighet som finns mellan de olika ledarnivåerna 
klarna vid en sådan åtgärd. Att det brister i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter handlar inte 
om avsaknad kompetens hos de berörda utan snarare om prioritet av de egna 
arbetsuppgifterna. Med tanke på lagens krav och företagets uttalade mål att ligga i främsta 
ledet när det gäller att uppfylla regelverket borde detta vara ett angeläget problem att lösa för 
företagsledningen.  
 
Förutom krav på skriftlig dokumentation vi delegering av en arbetsmiljöuppgift ställer lagen 
också krav på den som tar emot en arbetsuppgift. De tre ledorden är kompetens, resurser och 
befogenheter. Lite mer utförligt innebär det tillräckliga kunskaper inom ansvarsområdet, 
behörighet och befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder, tydligt och klart 
ansvarsområde samt ekonomiska och personella resurser94. I företagets delegeringsdokument 
beskrivs dessa delar mycket kort. För att göra det lättöverskådligt har jag valt att diskutera de 
olika delarna separat i underrubriker. 
 
 
6.1.1 Tillräcklig kompetens 
 
I intervjustudien framkom att merparten av de intervjuade har en relativt lång yrkeskarriär på 
företaget. Många har också haft andra roller i företaget än just ledarrollen, 
t ex. som montör eller liknande. I delegeringssammanhang talas det om att vara tillräckligt 
kompetent för att utföra uppgiften och då ha en s.k. kunskapsmässig kompetens. I den 
kunskapsmässiga kompetensen ligger bl.a. att ha tillräcklig yrkeserfarenhet inom sitt 
ansvarsområde95. Med tanke på hur respondenternas profiler ser ut så anser jag att de flesta 
torde uppfylla kravet att ha tillräckligt med yrkeserfarenhet för att vara kompetenta för 
uppgiften. Samtidigt ska det tilläggas att det inte alla chefer är intervjuade så hur det ser ut 
hos varje enskild individ är omöjligt att säga. En av respondenterna påpekar däremot att 
kunskapsnivån är väldigt olika bland ledarna vilket förmodligen också är sant, men frågan är 
om det handlar om kunskapsmässig kompetens i form av en tillfredsställande yrkeserfarenhet. 

                                                 
93 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
94 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005). 
95 Iseskog, T. (2004). 
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Förmodligen är det en annan form av saknad kompetens som respondenten ger uttryck för.  
 
Kompetens handlade ju inte bara om kunskap. Andra viktiga delar i kompetensdefinitionen är 
viljan och förmågan hos individen96. Dessa beståndsdelar, som är nog så viktiga att inneha för 
att driva ett arbetsmiljöarbete, anser jag kan se olika ut hos respektive individ. Bland de som 
intervjuades anser jag inte att någon saknar dessa egenskaper. Däremot tror jag att styrkan hos 
personerna i intervjustudien i att ha viljan och förmågan att inhämta samt använda 
information kan variera.    
 
Andra delar som ingår i den kunskapsmässiga kompetensen är, enligt författaren Iseskog97, 
tillräcklig utbildning för att klara uppgiften. I det studerade företagets fall finns det två 
grundutbildningar inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som är obligatoriska för ledare och 
chefer. Det är ett program om säkerhet samt utbildningen Bättre Arbetsmiljö. På det sättet har 
de chefer och ledare som har gått utbildningen fått en grund inom arbetsmiljöarbete att stå på. 
Frågan är om det är tillräcklig kompetens utifrån de ansvarsområde respektive ledare har. En 
intressant aspekt i sammanhanget är också att de anställda oftast behöver få upprepade 
utbildningar eftersom verkligheten ständigt förändras och kunskaperna behöver uppdateras98. 
Det går också att dra paralleller till att intervjudeltagare hänvisar relativt mycket till 
verksamhetens huvudskyddsombud eller enstaka personer på företagshälsovården. Detta 
tolkar jag som att det delvis har att göra med att det finns en osäkerhet kring arbetsmiljöfrågor 
bland chefer och ledare. Det är inte bara kompetensen hos den enskilde individen som 
kommer till godo vid utbildningar utan hela organisationen och dess system berörs. Om 
systemet ska fungera väl eller inte beror därför på hur mycket cheferna kan om 
arbetsmiljöfrågor99.    
 
Förutom kompetens som berör yrkeserfarenhet och utbildning måste den som tar emot en 
delegering ha tillgång till olika verktyg såsom olika beslutsunderlag och rapporter samt 
information av olika slag. Exempel på detta kan vara Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter, 
underlag för rehabiliteringsundersökningar, statistik etc100. Via företagets Intranät sprids 
information om bl.a. ändringar av arbetsmiljörutiner, instruktioner, lagar och föreskrifter m.m. 
På så sätt får personalen tillgång till den information den behöver vilket de också påpekar. 
Sedan är det frågan om alla går in och söker informationen. Utifrån vad intervjustudien visar 
är det uppenbarligen så att man inte söker information så ofta som det bör. Förutom att det 
finns tillgång till elektronisk information på arbetsplatsen fungerar företagets stödfunktioner 
som t ex. personalavdelningen som en länk eller stöd då det behövs rapporter av olika slag.     
 
Beträffande den kunskapsmässiga kompetensen anser jag intervjustudien ger motsägelsefulla 
uppgifter. Studien visar på tendenser av osäkerhet bland ledare på ett flertal områden. Ett 
exempel är när en respondent uttryckligen säger att han anser sig vara ansvarig men 
huvudskyddsombudet står för kompetensen när det gäller framtagande av handlingsplan. 
Ytterligare ett exempel är den osäkerhet som upplevs är kännedom om lagar och regelverk 
bland de intervjuade. Många kunde heller inte svara på vilka föreskrifter som ingick i deras 
ansvarsområde, vilket inte är så bra om det ska ses till Iseskogs definition av att ha tillräcklig 
kompetens.  
 

                                                 
96 Edzén, S. (2005). 
97 Iseskog, T. (2004). 
98 Antonsson, A-B. (2004). 
99 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
100 Iseskog, T. (2004). 



 47 

Kompetens handlar också om att kunna omsätta teoretisk kunskap i praktiken vilket framkom 
i intervjustudien inte alltid var så lätt då det gällde information av olika slag. Eftersom 
arbetsmiljöområdet innefattar mycket är det en omöjlighet att vara duktig på allt, men ledaren 
bör ändå vara medveten om vilka föreskrifter som gäller för det egna ansvarsområdet.  
 
 
6.1.2 Befogenheter och resurser 
 
I studien framkom att alla intervjuade ansåg att de hade tillräckligt med befogenheter och 
resurser för sina arbetsmiljöuppgifter. Att ha befogenheter och resurser berör inte enbart det 
personella området utan det handlar även om att ha de ekonomiska resurserna för att fatta 
beslut vilket kanske inte alla förstod. De flesta upplevde att de hade tillräcklig med 
ekonomiska resurser för att lösa uppgiften, men den kunde upplevas som en begränsande 
faktor för att göra ett bättre arbetsmiljöarbete.  
 
Ytterligare en resurs som är nog så viktig är tiden. Om det inte finns tillräckligt med tid till att 
sköta sina arbetsmiljöuppgifter torde uppgiften returneras. Utav de som intervjuades var det 
ingen som hade gjort det någon gång, vilket förmodligen inte är så unikt bland ledare. En 
returnering kanske ger en signal att jag inte klara arbetet. Därför väljer personen istället att ha 
kvar uppgiften. Tiden var också någonting som uppenbarligen många ansåg var ett hinder för 
att göra ett bättre arbetsmiljöarbete. Uppskattningen som respondenterna gjorde vad gällde 
hur mycket tid som de ägnade åt arbetsmiljöarbete under en vecka visade sig ha en stor 
spridning. Det var allt från under fem timmar till mer än tjugo timmar. På grund av denna 
stora spridning och svårigheten att uppskatta hur mycket som ägnades åt arbetsmiljöarbetet är 
det frågan om hur stor trovärdigheten är i de svar som lämnades. Frågan är också hur 
objektiva respondenterna har varit i sina svar.  
 
Förutom att tiden var ett hinder svarade förvånansvärt många att de såg sig själva som det 
största hindret. Vad som ligger bakom det är svårt att säga, men gissningsvis kan det handla 
om eget engagemang och prioriteringar. Det egna engagemanget och hur högt chefer 
prioriterar arbetsmiljöarbetet anser jag också kan kopplas till den högre ledningens 
motivation, dvs. vilka krav som denne ställer och efterfrågan av arbetsmiljöresultat. Är 
ledningens krav låga och att efterfrågan av resultatet inte prioriteras anser jag att det ge dåliga 
signaler ut till chefer och arbetsledare. Reaktionen kan bli att dessa inte själva blir motiverade 
och har viljan att göra ett bra resultat. Det kan också vara en kompetensfråga där chefer och 
arbetsledare inte upplever sig ha tillräcklig kompetens i arbetsmiljöarbetet.    
 
 
6.1.3 Klara och tydliga ansvarsområden 
 
Det studerade företaget har en delegeringsordning och ett dokument som beskriver ledares 
ansvarsområden inom arbetsmiljöarbetet. Enligt AFS 2001:1 bör det vara klart för alla som 
berörs av delegeringsordningen vem som ska göra vad. Övervägande delen av de ledare som 
intervjuades anser att det framgår tydligt i de rutiner som finns vilka ansvarsområden de har. 
Ändå är det få som har en skriftlig delegering vilket innebär att genomgång av rutiner och 
dokument inte blir gjort. Studien visar även på att det är stora skillnader i hur respektive 
ledare väljer att gå igenom rutiner och dokument då det ska delegeras (om det görs skriftligt). 
Detta borde då innebära att det är svårt att få en uppfattning om vem som gör vad. Några 
kommenterade rutinen som visar respektive ledarnivås ansvarsområde med att den inte tar 
upp alla områden som exempelvis ergonomi, ekonomi, psykosociala områden osv. 
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Dokumentet går säkerligen att förbättra och göras tydligare. Då jag själv har studerat 
dokumentet anser jag att det finns risk för att det kan ge upphov till olika tolkningar som det 
ser ut idag. Därför bör dokumentet och ansvarsområdena förtydligas.     
 
I samband med delegering av en uppgift följer det ett visst ansvar101.  Även om alla de 
intervjuade, utom en deltagare, är medvetna om vad en delegering innebär orsakar ansvaret 
som medföljer huvudbry hos flera. När deltagarna uttrycker sig om ansvaret som medföljer 
och samtidigt är oroliga om vem som blir straffad om det skulle hända någonting, om de 
själva skulle drabbas osv. tolkar jag som att de inte riktigt vet vad arbetsmiljöansvar innebär. 
Deltagarnas resonemang kan liknas vid det Ledarna menar när många chefer ger uttryck för 
en oro över att ta ansvar för arbetsmiljön eftersom det kan leda till straffrättsliga påföljder102.    
 
Att det ska finnas en tydlighet i bl.a. roller och ansvar är en förutsättning för att ledaren ska 
klara av sina uppgifter. Ledaren är dessutom en av de största arbetsmiljöfaktorerna103. Fås inte 
de rätta förutsättningarna kan det enligt min mening inte begäras att ledaren ska klara 
uppgiften. Då kanske det inte är så konstigt att saker inte följs upp eller att saker hamnar 
mellan stolarna.  
 
 
 Sammanfattning  
 
I intervjustudien framkom det att ledare var medvetna om att det fanns en delegeringsordning 
men att det slarvades med den vid delegering av en arbetsmiljöuppgift. Då det finns 
delegeringsdokument och en delegeringsordning borde det också användas av chefer och 
ledare. På vilket sätt respektive chef eller ledare väljer att gå igenom delegeringsdokument 
med tillhörande bilaga kunde förväntas vara mer noggrant än vad som sker idag. Enligt min 
mening är den tillhörande matrisen som visar ansvarsområde något otydlig och svårtolkad 
vilket också lyfts fram bland de intervjuade. Detta borde kunna avhjälpas av just de som 
berörs av den. För att skapa en större tydlighet och få ökad förståelse för innebörden av 
ansvarsområdet anser jag att det är viktigt att det inte slarvas vid ”delegeringsproceduren” 
mellan de olika ledarnivåerna. Det optimala är att den som delegerar en uppgift och den som 
tar emot en sådan verkligen tar sig tid att gå igenom delegeringsrutiner och olika dokument 
även om det skulle medföra att ta lite mer tid i anspråk. En respondent går så långt och menar 
att huvudskyddsombudet ska vara med när en arbetsmiljöuppgift delegeras mellan olika 
ledarnivåer för att ledaren ska förstå innebörden. Jag kan på ett sätt förstå vad respondenten 
menar, dvs. att den ledare som får en delegering måste förstå vad som menas. Enligt min 
mening är det däremot inte rätt att arbetstagarsidan är delaktig i processen på detta sätt. Jag 
anser att kunskapen i vad som delegeras mellan olika ledarnivåer och vad det innebär att 
skriva under ett sådant dokument ska finnas hos respektive ledare.        
 
Utifrån de följdfrågor som ställdes i samband med delegering av arbetsmiljöuppgift var det 
inte helt klart på alla håll vad en sådan innebär eller hur en returnering går till. Detta skulle 
förmodligen avhjälpas med en bättre noggrannhet hos de inblandande då en uppgift fördelas.   
  
Den kunskapsmässiga kompetensen anser jag intervjustudien ger motsägelsefulla uppgifter. 
Intervjustudien visar på tendenser av osäkerhet bland ledare på ett flertal områden. 
 

                                                 
101 Iseskog, T. (2004). 
102 Skapa arbetsglädje – chefers påverkan på arbetsmiljön, Ledarna. (2005). 
103 Ibid. 
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Den oro som finns bland deltagarna gällande ansvaret och om de själva skulle drabbas av 
straff eller liknande anser jag kan stillas om det ges information i ämnet där det gås igenom 
innebörden av arbetsmiljöansvar. Även ett förtydligande gällande straffansvar och 
skadeståndsansvar skulle behövas.  
 
  
6.2 Lagar och regler samt verksamhetsrutiner 
 
Lagen menar att chefer och arbetsledande personal bland annat behöver ha kunskap om lagar 
och regler, framförallt de som ska tillämpas inom den egna verksamheten104. Min tolkning 
utifrån vad respondenterna har svarat så är kanske lagkunskapen inte alltid så god. Enligt 
författaren Iseskog är det inte ovanligt att det finns okunskap om den information som gäller i 
olika arbetsmiljösammanhang105. Som tidigare nämnts vet de flesta vad de ska hitta 
informationen någonstans även om det då inte alltid görs. Samtidigt ska det tilläggas att det i 
verksamhetens delegeringsrutiner står att den som har tagit emot en delegering också är 
skyldig att fortlöpande hålla sig underrättad om gällande arbetsmiljölagstiftning samt interna 
arbetsmiljörutiner i företagets verksamhetssystem106. Med andra ord ställer företaget krav på 
den som tar emot en delegering att hålla sig ajour med vad som händer på 
lagstiftningsområdet och det som rör verksamhetens egna system. Detta innebär bl.a. att läsa 
de s.k. VI-nytt som ger information om olika ändringar.  
 
Intervjustudien visar på att långt ifrån alla läser dessa VI-nytt. Även om det är så att 
arbetsinstruktioner och VI-nytt ska läsas av ledarna, vilket också uttrycks klart och tydligt i så 
görs det uppenbarligen inte på alla håll. Om chefer och ledare inte läser VI-nytt som de ska 
borde det innebära att de heller inte håller sig uppdaterade med de ändringar som berör 
verksamhetens arbetsmiljöarbete. Enligt min mening betyder det också att de lagändringar 
och instruktioner som berör verksamheten på något sätt som sprids via företagets intranät inte 
kommer till allas kännedom. I de här fallen kanske det blir att skyddsombud och framförallt 
huvudskyddsombuden lättare kontaktas för att svara på frågor som ledarna inte har kunskap i.   
 
Tolkningen bygger också på att det uppenbarligen är så att respondenterna får mycket 
information serverat från VI-nytt och företagshälsovården, vilket kan göra att ledaren själv 
inte söker informationen. Nu är det system som företaget har bra eftersom lagar och 
föreskrifter går igenom Företagshälsovården, vilket innebär att det på så sätt inte uppstår olika 
tolkningar av de olika lagkrav som berör verksamheten. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det som framkom i studien var att lagkunskapen bland de intervjuade inte var så god vilket 
inte har att göra med svårigheten att veta var man ska söka utan snarare att göra det. Det kan 
också bero på att mycket information fås ”enkelt” genom bl.a. företagshälsovård eller 
skyddsorganisation vilket gör att ledaren själv inte söker information. I företagets rutiner 
framgår det klart och tydligt att den som tar emot en delegering är skyldig att fortlöpande 
hålla sig underrättad om gällande arbetsmiljölagstiftning samt interna arbetsmiljörutiner i 
företagets verksamhetssystem.   

                                                 
104 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer, Prevent. (2005). 
105 Iseskog, T. (2004). 
106 http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms (2005-09-26, kl.10.00). 

http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms
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6.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 
SAM innebär enligt Arbetsmiljöverkets definition att undersöka, genomföra och göra 
uppföljningar i verksamheten. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, vilket innebär att planera, leda och kontrollera verksamheten107. Mer 
konkret innebär det bl.a. att arbeta med att rapportera tillbud, gå regelbundna skyddsronder, 
göra riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar. Ledningens intresse och 
deltagande i det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt.  
 
Tillbudsrapportering 
Ett sätt att arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbetet är att se till så att de anställda skriver 
och rapportera tillbud enligt flertal intervjudeltagare. Tillbudsrapporteringen är också något 
som företagsledningen trycker på och som, enligt de intervjuade, ska vara bra. I 
verksamhetens arbetsmiljöpolicy betonas det förebyggande arbetet då inriktningen i företagets 
arbetsmiljöarbete ska vara förebyggande så att åtgärderna kan sättas in så snart som möjligt. 
 
Skyddsronder 
Enligt lagen bör chefer och ledare kunna genomföra undersökningar av arbetsförhållanden på 
olika sätt. Ett sätt är att gå skyddsronder tillsammans med skyddsombud och annan expertis. 
Genom att undersöka arbetsförhållandena på det här sättet kan förhållanden i arbetet 
upptäckas och åtgärdas om det behövs108. En av respondenterna menar att skyddsronder är ett 
bra mätinstrument då den fångar upp den enskilde individen bättre än exempelvis enkäter och 
liknande.  
 
Handlingsplaner 
Göra riskbedömningar och handlingsplaner är ett sätt för arbetsgivaren att ha överblick över 
verksamhetens behov av arbetsmiljöförbättringar. I intervjustudien framkom att det fanns en 
del okunskap i hur dessa utarbetas. En av respondenterna menade att handlingsplaner bara 
upprättas av dennes chef. En annan av de intervjuade tar huvudskyddsombudet till hjälp och 
menar att han själv står som ansvarig men ombudet står för kompetensen. Resonemanget kan 
jämföras med vad det står i föreskriften AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete, dvs. att 
det är chefer på olika nivåer som ska utarbeta handlingsplaner. Skyddsombudets roll är att 
medverka eller stötta i detta arbete inte vara den person som upprättar handlingsplaner. I 
företagets policy står det också uttalat att handlingsplaner ska upprättas i linjeorganisationen.   
 
Uppföljning 
Intervjustudien visar på att det är oklart om vem som egentligen är ansvarig för uppföljningar 
av de åtgärder som uppstår. Detta då bl a. en skyddsrond genomförs i verksamheten. Några 
har klart för sig att det är de i egenskap som ledare är ansvariga för att följa upp åtgärder även 
det är punkter som de själva inte ska åtgärda. Det framkom också att uppföljning är något som 
överlag inte är så bra bland verksamhetens ledare. Vad detta kan bero på är svårt att säga men 
en teori kan vara, som en respondent uttryckte det, låg prioritet på arbetsmiljöfrågorna.    
 
Medverkan 
I intervjustudien framkom att ledare emellanåt tar mycket hjälp i arbetsmiljöarbetet av bl.a. 
skyddsorganisationen. Enligt min mening kan detta tolkas som att det finns en okunskap 
bland ledare inom arbetsmiljöarbetet. Samtidigt kan det vara oklara roller och otydlighet i 
rutiner osv. som kan vara en bidragande orsak till problemet. Andra aspekter kan vara att det 
                                                 
107 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.  
108 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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är bekvämt att ta hjälp av skyddsombud eller huvudskyddsombud istället för att själv försöka 
finna lösningar. Det går också att dra paralleller till att det tidigare på arbetsplatser har varit 
vanligt att skyddsombudet roll var att ”sköta arbetsmiljöfrågorna” vilket berodde på en 
otydlig gränsdragning mellan de olika rollerna109.  
 
 
Sammanfattning  
 
Slutsatsen är att det finns ett starkt fokus från ledningens sida på just det förebyggande 
arbetet. Som exempel kan nämnas tillbudsrapportering och skyddsronder. Vag gäller det 
uppföljande arbetet är det kanske inte lika högt prioriterat från ledningens sida. Detta präglar 
naturligtvis chefer och ledare i deras arbetsmiljöarbete. Vidare lyfter, som sagt, ledningen 
fram det förebyggande arbetet i sin policy men jag anser att det uppföljande momentet i 
systematiskt arbetsmiljöarbete är minst lika viktig. Risken finns att det uppföljande arbetet 
och handlingsplanerna blir den berömda sidovagnen som innebär att det hamnar ”utanför” 
verksamheten110. 
 
Studien visar att det finns en brist och okunskap i det systematiska arbetsmiljöarbetet bland 
ledare i arbetet med utarbetande av olika handlingsplaner. Likaså saknas det på sina håll en 
struktur mellan olika ledare framförallt vid uppföljning av olika åtgärder. Detta kan då ta sig i 
uttryck att skyddsombud och huvudskyddsombud får inte bara medverka i arbetsmiljöarbetet 
utan också delvis också ”sköta arbetsmiljöfrågorna”.   
 
 
6.4 Säkerhetsarbete 
 
Säkerheten är viktig vilket deltagarna också är införstådda med. En del säger till och med att 
de prioriterar säkerheten för sin personal även om det emellanåt blir konflikt med produktion.   
Enligt ledarna, framförallt då första linjens ledare, gäller det att få in säkerhetsmedvetenhet 
hos de anställda. Vilket innebär att, som någon uttrycker det, vara polis och ständigt tjata. 
Detta kräver att ledare är kunniga om vad regelverket säger eftersom de ska se till att lagar 
efterlevs vilket de också är medvetna om. Mycket handlar om att se till att skyddsutrustning 
används och att fordon framförs på ett säkert sätt. Uttrycket ordning och reda som några 
definierar säkerhetsarbetet med kan kopplas till det lagen uttrycker, dvs. en säker och sund 
miljö.  
 
Många ledare upplever också det svårt när det inte finns ett enhetligt arbetssätt hos ledarkåren. 
Någon menar att det finns en ledarstil som kan liknas med ”låt gå principen” när saker släpps 
igenom. När jag hör deltagarnas argumentation kopplar jag det till förändring av attityder och 
beteenden vilket är ett svårt område enligt författaren Rollenhagen111. Han menar att det för 
ledaren är viktigt att kunna handskas med olika beteenden och attityder för att skapa en 
medvetenhet hos individen om just säkerhetsreglers betydelse.  
 
I säkerhetsarbetet är det också av en central betydelse att de anställda har kunskaper om risker 
i arbetet och hur de ska skydda sig112. I det studerade företagets fall ges en 

                                                 
109 Ahlberg, Kerstin., Ericson, Bo., & Holmgren, Mats. (2005). 
110 Iseskog, T. (2004). 
111 Rollenhagen, C. (1997). 
112 Antonsson, A-B. (2004). 
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säkerhetsutbildning till alla anställda vilket ger de mest grundläggande kunskaperna i bl.a. 
personsäkerhet och vad det finns för skyddsutrustning att använda.  
 
 
Sammanfattning 
 
Bland ledarna upplevs att det är svårt och tungt att driva ett säkerhetsarbete när det inte finns 
ett enhetligt arbetssätt bland ledare. Problematiken finns också i att förändra attityder och 
beteenden hos de anställda. Det är dock viktigt för ledaren att kunna handskas med olika 
attityder och ha kännedom om dessa för få en insikt i säkerhetsreglers betydelse. 
Säkerhetsprogrammet EPOS ger en viss grundkunskap i personsäkerhet och användning av 
skyddsutrustning.  
 
 
6.5 Belastningsergonomi 
 
Företaget berör på sätt och viss det ergonomiska området i sin policy då utslagning från 
arbetsplatsen ska motverkas och det förebyggande arbetet ska förhindra att medarbetare går in 
i långtidssjukskrivningar. I intervjustudien framkom att belastningsergonomi är ett av de 
områden som upplevs vara ett förbättringsområde bland ledare, dvs. att kunskapen kan bli 
bättre bland chefer och ledare. Detta märks bl.a. från skyddsorganisationen då ledare får mest 
frågor kring de delar som berör belastningsergonomi. Merparten av de ledare som deltog i 
intervjustudien ansåg också att ergonomi var ett av de områden som de behövde ytterligare 
kunskap i även om de inte ansåg sig sakna kunskap på området som sådant.  
 
Att belastningsergonomi är ett stort arbetsmiljöområde på företaget kan märkas av att det bl.a. 
är ett av de stora kunskapsblocken i BAM-utbildningen. Det går också att dra paralleller till 
att flera ledare har på egna initiativ sett till så att de anställda har fått ergonomiutbildning, 
Detta får anses vara ett bra förebyggande exempel på vad lagen säger om en ledares ansvar 
för att se till att de anställda har kunskaper för sitt arbete113.  
 
Att belastningsergonomi är ett av de största arbetsmiljöområdena på företaget kanske inte är 
så konstigt med tanke på förekomsten av manuellt arbete och monteringsarbete. Det finns 
risker för belastningsskador oavsett vilken typ av miljö det pratas om men i en verkstadsmiljö 
där det förekommer mycket arbetsuppgifter som utförs manuellt torde det på sätt och viss 
innebära en större risk för denna typ av skador. I intervjustudien påpekas det att i vissa delar 
av fabriken (arbetsområden) upplevs finnas en mer påtagligt stress än på andra ställen i 
lokalen. Detta vad gäller framförallt den psykiska stressen. Stress och stresshantering är också 
någonting som många anser sig ha dålig kunskap i. Flera av de intervjuade påpekar att det är 
ett av de områden som dom vill ha ytterligare kunskap i.   
 
Enligt forskningsrön114 finns det stora samband med belastningsergonomi och psykosocial 
arbetsmiljö. Det är också de stressrelaterade belastningssjukdomarna som ökar mest vilket 
kan vara intressant för företaget att titta på. Ett exempel när stress och belastning samverka är 
just vid manuell hantering och obekväma eller statiska arbetsställningar. Detta är vanligt när 
arbetsuppgifter utförs vid maskin eller när det är mycket verktyg inblandande i uppgiften115, 

                                                 
113 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005). 
114 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005) 
115 http://www.av.se (2006-02-20, kl. 16). 
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vilket är på det sättet många arbetsuppgifter utförs på det studerade företaget.  
 
Sammanfattning 
 
Belastningsergonomi är ett av de områden som behövs ytterligare kunskap i och framförallt 
sambanden med de psykosociala aspekterna. En grundutbildning ges idag i BAM men det 
som saknas torde utifrån intervjustudien vara av en djupare kunskap. Det centrala är också att 
lyfta in stress och stressreaktioner i samma utbildningsblock så ledarna kan upptäcka och se 
sambandsfaktorerna mellan belastningsergonomi och psykosocial arbetsmiljö. Eftersom det är 
första linjens ledare som arbetar närmast produktionen är det enligt min mening extra viktigt 
att de får en fördjupad kunskap i ämnet. Påståendet kan relateras till att arbetsmiljöfrågorna 
ska lösas så nära källan som möjligt vilket borde innebära att första linjens ledare fyller en 
viktig roll i det praktiska arbetet som rör belastningsergonomi116. 
 
 
6.6 Psykosocial arbetsmiljö 
 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det lika viktigt att följa upp den psykosociala 
arbetsmiljön som den fysiska arbetsmiljön117. En bra psykosocial arbetsmiljö ger ofta en 
indikation på hur samarbetet är i organisationen. Många av de intervjuade förknippade sin 
egen ledarroll med att hantera de mer ”mjuka delarna av arbetsmiljön”. I verksamhetens 
policy lyfts bl.a. dom psykosociala frågor upp som ett område som ska ägnas särskild 
uppmärksamhet. Detta för att upptäcka problemen i tid.  
 
Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtalet är en form av förebyggande arbetsmiljöarbete. Bland intervjudeltagarna 
är det förvånansvärt få som lyfter upp medarbetarsamtalet med de anställda som något de 
kopplar till arbetsmiljöarbete. Ändå menar regelverket att det är bra sätt att få reda på hur 
gruppen fungerar, möjlighet till högre utvecklingsnivåer118. En av respondenterna är dock 
inne på detta när han uttrycker att medarbetarsamtalet är ett av de bästa sätten att bygga en 
relation på. Dock är inte alla så entusiastiska eftersom det är långt ifrån alla ledare som 
genomför samtal vilket också ledningen är medveten om. En intressant fråga är då varför det 
inte görs. En teori är att det kan vara låg prioritet bland ledare att genomföra och följa upp 
medarbetarsamtalen regelbundet. En annan aspekt kan vara brister i kommunikation eller en 
svårighet i att hantera sådant samtal119. Det kan också vara så att det handlar om en osäkerhet 
i planering och upplägg av samtalet.   
 
Relationsrelaterade problem 
Relationsrelaterade problem kan vara någonting som förknippas med medarbetarsamtal. I 
intervjustudien framkom att hanteringen av sådana problem kunde uppstå vid 
rehabiliteringsfall. Det kunde då vara problematik med droger och liknande. Några deltagare 
uttrycker att ledare förlitar sig för mycket på företagshälsovården i dessa avseenden och 
menar att ledarnas hantering av relationsrelaterade problem borde bli bättre. Då det i 
ledarrollen medföljer ett personalansvar är det underligt att det förekommer att problemet och 
ansvaret läggs över på företagshälsovården. Det torde ju medföra att det förebyggande arbetet 
i form av att upptäcka risker i arbetet går stick i stäv med företagets policy att upptäcka 

                                                 
116 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005). 
117 http://www.av.se  
118 Företagets arbetsmiljöarbete – en introduktion för chefer. Prevent. (2005). 
119 Skapa arbetsglädje – chefens påverkan på arbetsmiljön, Ledarna (2005). 
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problemen i tid. För att ledaren ska vara kompetent anser lagstiftningen att denne bör vara 
insatta i bl.a. en rad olika områden som berör hälsomässiga effekter som kränkande 
särbehandling och missbruksfrågor. Regelverket menar att en ledare som har kunskap i dessa 
delar kan ge det stöd som medarbetaren behöver, det torde ju också vara tvärtom, dvs. om 
ledaren inte har kunskapen kan han heller inte ge det stödet. 
 
Indirekta arbetsmiljöområden 
I intervjustudien framkom det en del områden som ingår i arbetsmiljöområdet där deltagarna 
ansågs att kunskapen kunde förbättras. Det var bl.a. konflikthantering, driva utvecklingsarbete 
och arbetsrätt. Dessa områden kanske kan ses som verktyg i att hantera arbetsmiljöarbetet.  
 
 
Sammanfattning 
 
De två stora områden inom psykosocial arbetsmiljö som deltagarna upplevde att det kommer 
att behövas mer kunskap i var medarbetarsamtal, relationsrelaterade problematik såsom ökad 
insikt om medarbetarsamtalets betydelse och hantering av missbruksfrågor - hur jag som 
ledare ska agera och bemöta problemen. Vidare anser jag att kunskapsområdet kan utökas till 
att vara utbildning och handledning i frågor som rör det arbetsrättsliga regelsystemet, olika 
arbetsvillkors påverkan på människors upplevelser, samspel och konfliktrisker i grupper och 
färdigheter i akut bemötande av människor i stress- och krissituation. 
 
 
Steg 2 

 
6.7 En slutgiltig analys av befintliga utbildningar och kunskapsbehovet 
 
Under denna rubrik lyfts uppsatsens problemformulering och dess frågeställningar fram. 
Syftet med analysen är att svara på de frågeställningar som ställts. Det ska tilläggas att det i 
detta arbete används mycket eget resonemang som delvis bygger på deltagande vid företagets 
utbildningar. 
 
Figur 5: En bild som illustrerar steg två i analysarbetet.  
 
 
Frågeställningar: 

 
• Hur väl täcker befintliga arbetsmiljöutbildningar  

kunskapsbehovet hos chefer och arbetsledare? 
• Vad finns det för svagheter och brister? 
• Var finns eventuella luckor och hur kan dessa fyllas? 

 
 
 

 

Hur väl täcker befintliga utbildningar kunskapsbehovet? 
 
Eftersom intervjustudien visar på att merparten av ledarna har genomgått både BAM-
utbildningen och EPOS kan det sägas att flertalet innehar en bra grundutbildning inom 
arbetsmiljöområdet. Båda utbildningarna täcker dessutom upp relativt många olika områden 
inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som är centrala för verksamheten. BAM-utbildningen 

• BAM-
utbildning 

• EPOS – ett 
program om 
säkerhet 

Utbildningar: 
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ger också bra praktiska övningar i bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär 
bland annat att deltagarna arbetar med företagets egna arbetsmiljödokument vilket kan vara 
till stor hjälp när kunskaper ska omsättas i praktiken. Resonemanget kan stödjas av Granbergs 
diskussion om en kunskapsinlärning, om den ska falla bra ut, ska vara kopplat till det egna 
arbetet och att det ska finnas tydliga samband120. Deltagarna får därutöver, under kursens 
gång, en del material såsom arbetsmiljölagen, handbok i arbetsmiljö och häften från 
Arbetsmiljöverket. EPOS kompletterar BAM-utbildningen i mångt och mycket då den har ett 
innehåll som inte BAM tar upp.     
 
Trots att det ges goda interna arbetsmiljöutbildningar lämnar intervjustudien ett flertal 
indikationer på att ledares kunskaper inom olika arbetsmiljöområden och arbetsmiljöarbete 
inte alltid finns. Detta tolkar jag som att det uppenbarligen finns ett behov av kunskap, även 
om inte ledare själva alla gånger säger det rakt ut. Det kunskapsbehov som finns bland chefer 
och ledare rör, i flertalet fall, arbetsmiljöområden som ingår i de befintliga utbildningarna. 
Dessa områden påträffas framförallt då i BAM-utbildningen. Samtidigt finns det också 
områden eller delar som utbildningarna utelämnar. Då det framkom att i stort sett alla 
intervjuade hade gått BAM-utbildning under nittiotalet, förutom de som inte hade gått den 
alls, är det svårt att göra en exakt bedömning av hur väl den svarar upp mot dagens behov av 
kunskap.  
 
BAM ska betecknas som en grundutbildning och den genomförda intervjustudien visar på att 
merparten av ledarna inte har en ”färsk” sådan utbildning. Eftersom flera ledare har haft den 
rollen under en längre tid förmodas de inneha en högre kunskapsnivå jämfört med en 
nytillträd ledare. Resonemanget kan relateras till det Goldstein skriver om att 
kunskapsstrukturen ser olika ut hos erfarna och nybörjare. En nybörjares kunskap består av 
splittrade delar av information medan det hos en mer erfaren person är mer sammanhängande 
och har integrerats med sådant som är relaterat121. Detta bör innebära att de mer erfarna 
ledarna också kräver en högre nivå på utbildningar som de ska gå.    
 
Frågan är om de befintliga arbetsmiljöutbildningarna, dvs. BAM och EPOS motsvarar det 
kunskapsbehov som finns bland chefer och ledare. Eftersom intervjustudien visar på ett behov 
av kunskaper bland chefer och ledare anser jag att dagens utbildningar som företaget bedriver 
inte täcker det kunskapsbehov som finns. Det utbildningarna motsvarar är ett grundbehov i 
ämnet men har inte den högre kunskapsnivån som flertalet av de intervjuade skulle behöva 
genomgå. En intressant aspekt i sammanhanget är också vara att chefer och ledare kan ha 
”glömt” det som gicks igenom vid tidigare BAM-utbildning. För att kunna behålla kunskap 
eller det man har lärt sig behövs repetition vilket inte har skett bland företagets ledare.  
 
Enligt min mening är BAM-utbildningen relevant för en relativt nytillsatt ledare om än lite 
mastig innehållsmässigt. EPOS är en utbildning som kanske motsvarar ledarnas behov av 
kunskap bäst vilket kanske till viss del kan förklaras med att den är relativt ny och delvis har 
ett annat upplägg.   
 
Slutsatsen blir därför att de befintliga utbildningarna täcker, om inte allt, det mesta inom 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete men däremot inte helt och fullt chefers och ledares behov av 
kunskap i området.   
 
 
                                                 
120 Granberg, O. (2003). 
121 Goldstein, I.L., & Ford, K. J. (2002). 
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Svagheter och brister 
 
Trots att utbildningarna täcker det mesta finns det vissa svagheter och brister. Den största 
svagheten beträffande BAM-utbildningen, som många ledare efterfrågar är en kontinuitet i 
utbildningen. Flertalet har gått den för mer än sju år sedan vilket kan tyckas vara långt tillbaka 
för att hålla sig uppdaterad i ämnet. Det kanske ska förtydligas att kritiken inte riktas mot 
utbildningen som sådan från intervjupersonerna utan snarare en brist på repetition av någon 
liknande utbildning. Vidare finns det röster som menar att innehållet i utbildningen behöver 
ses över då det känns ”äldre”. En annan aspekt som enligt min mening ska anses som en 
svaghet i utbildningen är att vissa områden inte lyfts fram ordentligt, exempelvis roller och 
rollfördelning, ansvarsfrågan, kopplingar mellan psykosociala aspekter och 
belastningsergonomi osv. Eftersom momenten ligger i separata block med olika föreläsare 
kan det vara svårt att få den överföringen och kopplingen. Förutom kritiska röster om en 
något gammal BAM-utbildning var kommentarerna om säkerhetsprogrammet EPOS att 
innehållet känns igen och ger inget nytt. Även om denna utbildning är relativt ny så kanske 
inte innehållet är det. En förklaring kan vara att informationen kan ha fåtts i andra 
sammanhang. En brist som jag ser det är att utbildningen inte riktigt har metodiken från 
systematiskt arbetsmiljöarbete vilket kan vara ett nästa steg i en förbättring av 
programmaterialet.  
 
Som upplägget på utbildningarna är idag, dvs. en och samma utbildning för chefer, ledare och 
skyddsombud har både sina fördelar och nackdelar. Rent praktiskt är det en fördel att ha en 
gemensam utbildning men det finns också svagheter med det arrangemanget. Ett problem är, 
enligt min mening, att det kan vara delar inom arbetsmiljöområdet som vissa ledarnivåer bör 
ha en högre kunskapsnivå i än vad som ges. Samtidigt är det grundnivå på utbildningarna 
vilket inte får glömmas bort. Denna grundnivå kanske också ska vara densamma för alla. 
Därför kan det passa bättre att lägga riktade repetitionsutbildning som innehar en högre 
kunskapsnivå till chefer och ledare. Likaså vänder sig heller inte, framförallt inte BAM-
utbildningen, till ledaren och dennes roll specifikt vilket kan vara en svaghet.  
 
 
Var finns luckor och hur kan dessa fyllas 
 
Det största gapet är kanske just bristen på kontinuitet, i framförallt BAM-utbildningen och 
uppföljning av de olika utbildningarna. Ett område som inte ingår i utbildningen är stress och 
stressreaktioner vilket är en av de riskfaktorer som ökar mest i samhället, framförallt då hos 
chefer på mellannivå122. Med tanke på det produktionstryck som kan uppstå vid 
produktionsenheten samt ansvar för ett stort antal grupper som ett flertal ledare har anser jag 
att det finns fog för att täppa igen det hålet. Det kan rimligtvis ingå i dagens BAM-utbildning, 
det torde också kunna vara ett spår i EPOS då kombinationen av säkerhet och stress är en 
riskfaktor. Det finns också andra områden där luckor finns och nedan ges exempel på vilket 
sätt de kan fyllas.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Johansson, B. Frick, K & Johansson, J. red (2004). 
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Figur 6: Befintliga luckor och exempel på vilket sätt dessa kan fyllas.   
 
Områden där det finns luckor: 

 
• Kontinuitet och fördjupning i utbildningar  
• Lagar och föreskrifter 
• Ansvarsfrågan, vad innebär mitt ansvar 
• Roller och rollfördelning  
• Förtydligande av ansvarsområden, både i  

rutiner och i chefers och ledares medvetande 
• Konflikthantering, hantering av relationer,  

hantering av missbruk och drogproblematik 
• Informationsspridning 
• Fördjupade kunskaper i belastningsergonomi 
• Uppföljningar  
• Stress 
• SAM 
• Psykosociala aspekter 
• Delegeringsrutiner och delegering  

av arbetsmiljöuppgift 
 
 

 

De områden som nämns ovan kan sägas vara listade i prioritetsordning. Kontinuiteten och 
fördjupning i arbetsmiljöutbildningar, kunskap i lagar och föreskrifter samt ansvarsfrågan är 
de tre som jag anser bör prioriteras. Vad gäller förslag på vilket sätt dessa kan åtgärdas är 
repetitionsutbildningar högst i topp före riktad utbildning och diskussionsgrupper. Några av 
luckorna kan också lämpligtvis fyllas med utredningens framlagda åtgärdsförslag och att 
ledningen tar till sig de rekommendationer som ges.  
 
 
6.8 Summering   
 
Utifrån intervjustudien och analysarbetet identifierades det ett kunskapsbehov bland ledare 
inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Detta trots att företaget ger bra och rejäla 
grundutbildningar. Resultatet i undersökningen belyste inte avsaknad av sådana utbildningar 
bland ledare utan resultatet uppvisade snarare brist på kontinuitet, frånvaro av en fördjupad 
kunskap och svagheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanfattningsvis följer en 
punktlista som lyfter upp delar från de tidigare sammanfattningarna.  
 
Delegering 

 
• För att skapa en större tydlighet, få bättre kunskap och ökad förståelse för innebörden 

vid delegering av arbetsuppgift bör en större noggrannhet finnas bland de 
inblandande. Delegeringsproceduren ska inte ”slarvas” igenom.   

• Den kunskapsmässiga kompetensen anser jag intervjustudien ger motsägelsefulla 
uppgifter om. Intervjustudien visar på tendenser till osäkerhet bland ledare på ett 
flertal områden. 

• Den oro som finns bland deltagarna gällande ansvaret och om de själva skulle drabbas 
av straff eller liknande anser jag kan stillas om det ges information i ämnet där  

• Repetitionsutbildning  
• Riktad utbildning inom ett 
specifikt område 

• Utbildning/ar med olika 
svårighetsgrad och för olika 
ledarnivåer 

• Diskussionsgrupper 
• Genomgång av BAM:s  
innehåll 

• Delvis förändring av 
pedagogiskt upplägg vid 
befintliga utbildningar 

• Interaktiv utbildning 
• Genomgång av 
delegeringsprocedur 

• Arbetsplatsträffar 

Förslag på vilket sätt de kan fyllas: 
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innebörden av arbetsmiljöansvar gås igenom. Även ett förtydligande gällande 
straffansvar och skadeståndsansvar skulle behövas.  
 
 

Lagar och regler 
 

• Det som framkom i studien var att lagkunskapen bland de intervjuade inte var så god, 
vilket inte har att göra med svårigheten att veta var man ska söka, utan det handlar 
snarare om att göra det. Orsakerna till detta kunde vara flera. 

 
 
SAM 
 

• Studien visar att det finns en brist och okunskap i arbetet med utarbetande av olika 
handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Likaså saknas det på sina håll 
en struktur mellan olika ledare för uppföljning av åtgärder som uppkommer vid 
skyddsronder. Detta kan då ta sig i uttryck att skyddsombud och huvudskyddsombud 
får  ”sköta arbetsmiljöfrågorna”.   

 
 
Säkerhetsarbete 
 

•     Bland ledarna upplevs att det är svårt och tungt att driva ett säkerhetsarbete när det 
inte finns ett enhetligt arbetssätt bland ledare. Problematiken finns också i att förändra 
attityder och beteenden hos de anställda. Det är dock viktigt för ledaren att kunna 
handskas med olika attityder och ha kännedom om dessa för få en insikt i 
säkerhetsreglers betydelse. Säkerhetsprogrammet EPOS ger en viss grundkunskap i 
personsäkerhet och användning av skyddsutrustning.  

 
 

Belastningsergonomi 
 

•     Belastningsergonomi är ett av de områden där det behövs ytterligare kunskap i och 
framförallt om sambanden med de psykosociala aspekterna. En grundutbildning ges 
idag i BAM men det som saknas torde utifrån intervjustudien vara av en djupare 
kunskap. Det centrala är också att lyfta in stress och stressreaktioner i samma 
utbildningsblock så ledarna kan upptäcka och se sambandsfaktorerna. Eftersom det är 
första linjens ledare som arbetar närmast produktionen är det enligt min mening extra 
viktigt att de får en fördjupad kunskap i ämnet.  

 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
 

•     De två stora områden inom psykosocial arbetsmiljö som deltagarna upplevde att det 
kom att behövas mer kunskap i var medarbetarsamtal, relationsrelaterade problematik 
såsom ökad insikt om medarbetarsamtalets betydelse och hantering av 
missbruksfrågor - hur jag som ledare ska agera och bemöta problemen. Vidare anser 
jag att kunskapsområdet kan utökas till att vara utbildning och handledning i frågor 
som rör det arbetsrättsliga regelsystemet, olika arbetsvillkors påverkan på människors  
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upplevelser, samspel och konfliktrisker i grupper och färdigheter i akut bemötande av 
människor i stress- och krissituation. 
 
 

Slutsatsen är att befintliga utbildningarna täcker, om inte allt, det mesta inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete men däremot inte helt och fullt chefers och ledares behov av kunskap i 
området.   
 
 
6.9 Ett framtidsperspektiv  
 
Det studerade företaget 
 
Inom företagets egna väggar pågår ett ständigt förbättringsarbete där arbetsmiljön påverkas på 
ett eller annat sätt. Ett arbete som har startat upp precis är att få ut den information som ingår i 
säkerhetsprogrammet EPOS. Detta är ett sätt att få ut ”säkerhetstänkande” i hela 
organisationen. Företaget menar att för att nå sitt mål år 2009 om en skadefri fabrik måste det 
informeras om vilka risker som finns och hur de undviks. Utbildningen kommer att registreras 
och dokumenteras för de som går den och repetitionsutbildningar kommer att ske vartannat år.  
 
En intressant aspekt i sammanhanget är också att företaget som sådant ägs av ett utländskt 
bolag med på sätt och viss en annan kultur. Samtidigt som det medför effektiviseringar och 
rationaliseringar innebär det att företaget går från en decentralisering, där alla uppfinner hjulet 
själva, till en centralisering. Det kan i stora drag beskrivas som att personalen idag skapar 
egna lösningar och utformar egna system till att det ska finnas ett enhetligt system där 
personalen arbetar på ett likartat sätt. Detta är något som bekräftats av den centrala ledningen 
som har hand om arbetsmiljöfrågor. Frågan är vad detta kan komma att innebära under ett 
flerårsperspektiv för arbetsmiljöarbetet som sådant och för ledarrollen i synnerhet.  
 
 
Ny version av BAM-utbildning 
 
Eftersom företaget idag ser över sin egen BAM-utbildning kan det vara intressant att se på 
Prevents nya och moderniserade BAM-utbildning som nyligen lanserats. Denna utbildning 
har ett nytt pedagogiskt upplägg mot sin föregångare och även dess innehåll har gjorts om för 
att bättre passa dagens regelverk. Enligt projektgruppen vid Prevent motsvarar den bättre 
dagens utbildning och kompetensförsörjning hos företagens chefer och ledare.  
 
Det som är nytt med denna utbildning är att föreläsningar varvas med fallstudier vilket 
innebär att deltagarna aktivt får arbeta med arbetsmiljöproblem, söka information etc. En 
annan förändring som har gjorts är också att upplägget i utbildningen har en metodik som 
följer systematiken i systematiskt arbetsmiljöarbete. De arbetsmiljöområden som har blivit 
tydligare i den nya BAM är bland annat stressfaktorer, psykosocial faktorer, konflikthantering 
och friskfaktorer123.  
 
 
 
 

                                                 
123 Egna anteckningar från informationsdag i Prevents regi Göteborg, (2005-11-21). 
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Pågående lagstiftningsarbete  
 
Utifrån det ämne som denna rapport behandlar finns det delar inom det pågående 
lagstiftningsarbetet som är högst intressanta. Regeringen har bl.a. tillsatt en utredning som ska 
göra en bred och omfattande översyn av arbetsmiljölagen. Detta utredningsarbete ska 
redovisas för regeringen senast första mars 2006. Beroende på vad utredningen kommer fram 
till kan det resultera i en del lagändringar. Lagändringarna kan träda i kraft tidigast år 2007. 
Utredningen ser över en rad områden bl.a. kraven på chefers utbildning och kompetens inom 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Idag har inte Arbetsmiljöverket någon möjlighet att utfärda 
föreskrifter inom arbetsmiljöområdet med krav på utbildning och kompetens. Utredningen 
överväger därför om Arbetsmiljöverket bör få ett sådant bemyndigande och om det i så fall 
ska omfatta krav på certifikat eller annat kunskapsbevis för ledare och chefer124.  
 
Med hänsyn till vad som händer på lagstiftningsområdet är frågan hur arbetsmiljöarbete 
kopplat till utbildning av chefer och arbetsledare inom detta område kommer att se ut inom ett 
par år. Ytterligare en aspekt är också vad ett kunskapsbevis skulle innebära för ledarrollen och 
vilka kunskapskrav som kommer att ställas på den person som åtar sig en sådan roll i 
framtiden.    
 
Förutom det pågående arbetet med arbetsmiljölagen menar författaren Tommy Iseskog att det 
inom de närmaste åren kommer att ges exempel på psykiska skador och sjukdomar där ett 
ansvar kommer att utkrävas enligt regler i arbetsmiljölagen och brottsbalken. Något som ännu 
inte har blivit så vanligt bland företag och organisationer125.    
 
 
7. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
Under detta kapitel presenteras här en form av utbildningsplan som kan ses som ett 
komplement till dem företaget har idag. Vissa delar anser jag mycket väl kan läggas in i de 
befintliga utbildningar som redan finns. Kapitlet avslutas med en utvärdering av framlagt 
åtgärdsförslag. Utbildningsplan i detta fall är en plan som sträcker sig över totalt ca två 
veckor. Detta är ingen komplett utbildningsplan i den bemärkelsen. Den är utformad utifrån 
det analysarbete som gjorts i denna studie. Jag har valt att kalla åtgärdsförslaget 
utbildningsplan, men ordet åtgärdsplan kan vara mer rätt att använda i detta sammanhang.   
 
 
7.1 Utbildningsplan 
 
Utbildningsplanen redovisas som ett dokument där det finns områden som är gemensamma 
för chefer och arbetsledare, men där det också finns avsnitt som skiljer de olika 
ledarnivåerna åt. Det som jag anser kan ingå i BAM-utbildning har jag skrivit till i planen. 
Planen tar upp utbildningsområde, för vilken ledarnivå det avser, tidsåtgång och på vilket 
sätt det ska genomföras.  
 
 
 
 
 
                                                 
124 Iseskog, T. (2004). 
125 Iseskog, T. (2004). 
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Tabell 6: Utbildningsplan   

 
Utbildningsplan för chefer och arbetsledare/första linjens ledare inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete 
 

Ledar-
nivå 

Område och innehåll Referensmaterial Utbildningsform Tidsåtgång 

Arbets-
ledare 
och 
chefer  

Stress och stresshantering. Ev. 
frågeställningar: Vad är stress, hur 
uppkommer stress, reaktioner, hur 
hanterar/bemöter jag det, 
förebyggande arbete 

Material fr. 
arbetsmiljöverket samt 
specifikt material från 
stressutbildningar gärna 
branschspecifikt 

Teori samt praktiska 
övningar, ev. ingå i 
BAM-utbildn. 

En hel dag 

Arbets-
ledare 

En fördjupning i 
belastningsergonomi samt 
kopplingar till psykosociala 
faktorer och sambandsfaktorer 
med stress  

AFS 1998:1, 
belastningsergonomi, 
fördjupningslitteratur ex. 
forskningsmaterial 

Teori samt fallstudier/ 
praktikfall 

En hel dag 

Arbets-
ledare 
och 
chefer 

Psykosocial arbetsmiljö – 
relationsproblematik, missbruk- 
och drogproblematik. Hur ska jag 
som ledare agera och bemöta 
problemen, arbetsrätt, samspel och 
konflikthantering 

Verksamhetspolicy, AFS 
1993:17 kränkande 
särbehandling, AFS 
1994:1 arbetsanpassning 
och rehabilitering, lagar 
och avtal 

Praktiska övningar 
och fallstudier varvat 
med teori extern 
föreläsare, delar kan 
bestå av interaktiv 
utbildn.  

Två dagar 

Arbets-
ledare 
och 
chefer 

Psykosocial arbetsmiljö – 
medarbetarsamtal. Vikten av 
utvecklingssamtal, planering och 
upplägg samt uppföljning 

Interna dokument, 
material där goda exempel 
tas upp, olika exempel på 
utvecklingssamtal  

Kort teoriavsnitt samt 
praktiska och goda 
exempel. 
Grupparbeten  

En halv dag 

Arbets-
ledare  

Säkerhetsarbete och psykologi  – 
beteende och attityder. Hur arbetar 
jag som ledare med förändring, 
hur bemöter och handskas jag som 
ledare med olika attityder och 
beteenden 

Litteratur som tar upp 
interaktionen och samband 
människa – teknik. Intern 
dokumentation  

Teori samt fallstudier, 
diskussionsgrupper 

En hel dag 

Arbets-
ledare 
och 
chefer  

SAM – systematiskt arbetsmiljö.  
Det praktiska arbetet, bl.a. 
uppläggning av handlingsplaner, 
åtgärdsplanering, uppföljning   

AFS 2001: 1 systematiskt 
arbetsmiljöarbete, intern 
dokumentation 

Praktiska övningar 
och relevanta 
fallstudier. 
Grupparbeten och 
diskussion. 

En hel dag 

Arbets-
ledare 
och 
chefer  

Delegering och arbetsmiljöansvar  
– skillnad på straff- och 
skadeståndsansvar. Vad innebär 
delegering och ansvar, vad är min 
roll, vad har jag för ansvar, vems 
ansvar vid olyckor och sjukdom  

Lagar och regelverk. 
Boken om 
arbetsmiljöansvar – 
Iseskog. Praktiska 
exempel från 
arbetsmiljöverket, 
rapporter på dömda mål.  

Teori samt fall-studier 
och  
praktikfall 
Diskussionsgrupper 

En hel dag 

Arbets-
ledare 
och 
chefer  

Roller och rollfördelning. Klara 
och tydliga ansvarsområden Vad 
betyder det - hur skapar vi det, i 
teorin och praktiken  

Delegeringsdokument med 
medföljande matris 

Diskussionsgrupper 
redovisning med 
framlagda förslag 

En halv dag 

Arbets-
ledare 
och 
chefer  

Lagkunskap – 
informationssökning, lära sig söka 
i olika databaser, bekanta sig med 
olika föreskrifter  

Arbetsmiljölagen, 
databaser på nätet 

Information och 
grupparbete 
innehållande praktiska 
övningar 

En halv dag 
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7.2 Utvärdering av åtgärdsförslag 
 
En viktig aspekt i sammanhanget är att utbildningsplanen inte ska ses som heltäckande. Det 
innebär att den vid behov mycket väl kan kompletteras med ytterligare områden.  
 
Eftersom åtgärdsförslaget inte har gåtts igenom med ledarna på det studerade företaget finns 
det en viss osäkerhet om åtgärdsförslaget är rimligt och relevant. Utifrån vad som framkom i 
intervjustudien och i diskussionen med olika personer inom verksamheten anser jag ändå att 
det finns både relevans och en rimlighet i det presenterade åtgärdsförslaget.   
 
Vidare måste det finnas en praktisk genomförbarhet i åtgärdsförslaget. Som jag ser det är 
tiden ett av de största hindren då utbildningar ska genomföras. Ledarna på det studerade 
företaget upplever redan idag att tiden kan vara ett problem vilket i sin tur kan skapa stress 
och oro. Jag har bland annat därför föreslagit interaktiva utbildningar som ett alternativ att 
utföra utbildningar på. Det innebär att ledaren själv kan bestämma när tiden finns för studier.     
Exakt tidsramen för detta är svår att säga, men jag anser att det är viktigt att det läggs upp en 
tidsram på några veckor samtidigt som det finns ett datum när självstudierna ska vara klara. 
 
 
 
8. DISKUSSION 
 
Under denna rubrik diskuteras val av metod, reliabilitet och validitet samt hur väl studiens 
syfte och mål har uppfyllts.  
 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Eftersom det i intervjustudien har använts en konstruerad intervjumall kan det ha begränsat 
svaren något. Ambitionen har ändå varit att inte vara alltför låst till mallen och inte heller 
styra respondenterna alltför mycket. Trots att intervjumallen har gjorts i förväg anser jag mig 
emellertid varit lyhörd och försökt att vara uppmärksam för att kunna ställa följdfrågor. En 
annan aspekt är att de på förhand konstruerade frågorna kan ha gjort att jag omedvetet följt 
mallen väl strukturerat utan att jag har själv upplevt att det har varit så. Detta kan ha inneburit 
mindre flexibilitet.  
 
Vid en av intervjuerna avböjde respondenten användning av bandspelare. Detta fick till följd 
att anteckningar fördes under intervjuns gång vilket innebar att jag inte kunde gå tillbaka och 
analysera samt transkribera intervjun på samma sätt som vid bandinspelning. På så sätt kan 
något ha missats såsom yttrande eller liknande som kan ha varit av vikt för intervjun. 
Fördelen med bandspelare är att jag som intervjuare även kan uppmärksamma icke verbala 
uttryckssätt som exempelvis miner, axelryckningar med mera, detta försvårades när 
anteckningar gjordes.    
 
I egenskap av utredare kan jag upplevas som besvärande av intervjupersonerna, vilket kan 
påverka negativt. Jag har medvetet försökt att tona ner det ”akademiska” språkvalet genom att 
använda mig av ett mer vardagligt språkbruk. En ytterligare aspekt är att jag som utomstående 
person gör ett uppdrag som är sanktionerat av det studerade företaget. Det innebär att det 
uppstår en s.k. bias vilket kan hämma den intervjuade på ett eller annat sätt. Detta kan 
innebära att intervjupersonen uppträder som medveten aktör i intervjusituationen vilket kan 
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ha inverkat på sanningshalten i svaren.  
 
Några forskare menar att intervjupersonen måste vara beredd att se respondenten inte som 
sanningssägare utan som en medveten aktör, men även de kan ge redogörelser som är 
potentiella och informativa126. Dessa företeelser kan liknas vid en annan författares 
resonemang när han skriver att respondenten kan ha en klart positiv eller negativ attityd men 
tvekar av något skäl att uttrycka den127. Jag har försökt i möjligaste mån förklara för 
respondenten materialets anonymitet och att bandinspelningarna skulle kasseras efter 
användandet. Min förhoppning var att detta skulle få de intervjuade att prata mer fritt och 
öppet. Genom denna information till respondenterna anser jag mig ha försökt att skapa en så 
bra miljö som möjligt för att de inte skulle känna sig hämmade. Mitt intryck är att frågorna 
har besvarats öppet och ärligt av respondenterna.  
 
I studien har det används en kvalitativ metod, tillsammans med litteraturstudier och 
observationer/fältstudier. Författaren Lennart Lennerlöf skriver att forskare ibland väljer att 
kombinera kvalitativ och kvantitativ metodik för att öka resultatets informationsvärde128. En 
annan författare menar att samhällsforskare får större tilltro till sina resultat då de har 
uppkommit genom mer än en metod. Han skriver samtidigt att det råder en viss svårighet att 
kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning och att det oftast är ett av angreppssätten som 
får en dominerande roll129. Jag anser att den metod jag valt lämpar sig bäst för att få svar på 
utredningens syfte. Däremot kunde intervjuerna ha kombinerats med ytterligare metoder eller 
tekniker för ett rikare och bredare material. Användningen av flera metoder, s.k. triangulering 
är dock tidsödande och omfattande arbete130. Detta kanske framförallt i synnerhet om både 
intervjuer och enkäter väljs. Risken finns också att lägga ner mycket arbete på en 
enkätutformning utan att få ut så mycket av materialet. På grund av tidsbrist valde jag därför 
att koncentrera mig till en metod men då i kombination med litteraturstudier och några dagars 
observationer/fältstudier.  
 
 
8.1.2 Validitets- och reliabilitetsdiskussion 
 
Begreppet validitet handlar om att den använda metod ska ge information om just det som 
forskaren avser att studera med den. En förutsättning för validitet är att metoden som används 
är relevant131. Det går också att uttrycka det som att en metods validitet anger hur väl man 
mäter den variabel som man avser att mäta132. I studien har det använts intervjuer som en 
variabel att mäta kunskapsbehovet hos ledare och chefer. Jag anser mig ha mätt det jag skulle 
mäta och att metoden har varit relevant för vad som skulle undersökas.  
 
Kopplat till validiteten är studiens reliabilitet det som är tillförlitligheten hos de metoder som 
används för datainsamling. Dessa bör ge resultat som så litet som möjligt påverkas av 
slumpen. Reliabilitetsbrister kan delvis bero på rena tillfälligheter som kan i det enstaka fallet 
kan vara svårt att motverka. Även en kvalitativ metod måste kunna stå emot slumpinflytande, 
samt kunna ge information utan systematiska fel och just de frågor som forskaren vill ha svar 

                                                 
126 Alvesson, M & Deetz, S. (2000).  
127 Carlsson, B. (1991). 
128 Lennerlöf, L. (1989). 
129 Bryman, (1997). 
130 Alvesson, M & Deetz, S. (2000).  
131 Lennerlöf, L. (1989). 
132 Ejvegård,  R. (1996). 
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på133. I denna studie har jag valt att använda mig av bandspelare. Bandinspelningarna kan 
repeteras så att forskaren uppfattar respondentens uttalanden på ett korrekt sätt, vilket kan 
vara ett sätt att kontrollera metodens reliabilitet. I studien har bandinspelning används för i 
strävan att hålla en hög grad av reliabilitet. Vidare har sammanfattningar gjorts efter varje 
intervju i syfte att höja tillförlitligheten ytterligare.    
 
Eftersom jag i denna uppsats valt att spela in intervjuerna och delvis använt mig av färdiga 
frågor kan resultatet ha påverkats negativt. Möjligheten fanns att intervjupersonerna besvarat 
vissa frågor på ett sådant sätt som de antog att intervjuaren förväntat sig. Det som också kan 
ifrågasättas är att få respondenter från företagets skyddsorganisation var med i 
intervjustudien. Trots detta anser jag att en godkänd reliabilitet och validitet uppnåtts, 
avseende utredningens syfte.    
 
 
8.2 Hur väl har syfte och mål uppfyllts 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att göra en karläggning och analys/bedömning av VCE:s 
arbetsmiljöarbete kopplat till utbildning av chefer och ledare inom detta område. Syftet var 
också att utifrån analysresultat ge förslag på förbättringsåtgärder och presentera en åtgärds- 
utbildningsplan. Med plan avsågs i detta fall en plan som på en övergripande nivå i punktform 
beskrev några områden som chefer och ledare borde genomgå inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete.    
 
Målsättningen var att resultatet från studien skulle ge en uppfattning om hur kunskapsbehovet 
såg ut hos chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Studien skulle behandlas 
utifrån ett ledarperspektiv. Den framtagna utbildningsplanen skulle ha kunnat ses som en 
stöttning till ledaren och för att klargöra vilka krav och förväntningar som företaget förväntar 
sig av denne. Planen kunde också vara ett komplement till redan befintliga 
arbetsmiljöutbildningar och utgöra ett verktyg för planering av framtida utbildningar.  
 
Frågeställningar som skulle besvaras var: 
 

• Hur väl täcker befintliga arbetsmiljöutbildningar  
kunskapsbehovet hos chefer och arbetsledare? 

• Vad finns det för svagheter och brister? 
• Var finns eventuella luckor och hur kan dessa fyllas? 

 
Jag anser mig ha till stor del ha uppfyllt uppsatsens syfte och svarat på de frågeställningar 
som var bestämt. Målet för studien var att den skulle ge en uppfattning om kunskapsbehovet 
hos chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Genom intervjuer med chefer, 
ledare och huvudskyddsombud har målet uppfyllts. Som deltagare vid företagets 
arbetsmiljöutbildningar har jag fått en inblick i dess innehåll och utbildningsnivå vilket har 
underlättat besvarande av frågeställningar.  
 
Hur till vida om den framtagna planen kan ses som en stöttning till verksamhetens ledare eller 
klargöra företagets förväntningar på chefer och ledare ska jag låta vara osagt. Möjligen skulle 
den framtagna åtgärds- och utbildningsplanen, om den sätts i verket, vara en signal från 
företagsledningen att det finns ett intresse av att tillmötesgå det kunskapsbehov som existerar 

                                                 
133 Lennerlöf, L. (1989). 
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bland verksamhetens chefer och ledare. Det skulle också kunna tolkas som en markering om 
en höjning av kravnivån från företagets sida gentemot chefer och ledare.  
 
 
 
9. REKOMMENDATION 
 
I samband med presentation av åtgärdsförslag lyfts även några rekommendationer fram. 
Dessa har delats upp under tre olika rubriker. Eftersom en utbildningsplan har lagts fram 
som ett åtgärdsförslag anser jag att det naturliga är att det studerade företaget arbetar vidare 
med planen och gör någon form av uppföljning.  
 
Vidare ges det rekommendationer av organisatorisk karaktär. Att dessa aspekter lyfts fram 
anser jag vara nödvändiga eftersom de kan ge ledare bättre förutsättningar i 
arbetsmiljöarbetet samtidigt som det kan underlätta inhämtande av kunskap. Avsnittet 
avslutas med frågeställningar som mer är riktade till den centrala ledningen på företaget.      
 
 
9.1 Vidare arbete med utbildningsplan 
 
Min rekommendation är att genomföra rapportens utbildningsplan med början som en 
pilotutbildning för en mindre grupp av ledare och följa upp med en utvärdering. Frågor som 
kan vara relevanta att ta upp vid en sådan uppföljning är; 
 

• Är de väsentligaste områdena med eller behöver det läggas till något? 
• Är utbildningen relevant och rimlig för respektive ledarnivå? 
• Uppfyller utbildningen sitt syfte? 
• Är det ett bra pedagogiskt upplägg och genomförande? 
• Träffar utbildningen rätt, är det vad ledaren förväntar sig?  

 
Det går naturligtvis att bygga på med ytterligare frågor efter behov. Efter utvärderingen görs 
de ändringar som behövs. Därefter genomförs utbildningen för alla ledare inom 
produktionsenheten vid företaget. I detta arbete borde företagshälsovården kunna vara till 
hjälp.  
 
 
9.2 Organisatoriska aspekter 
 
Här följer några punkter som jag anser vara viktiga för den enskilde ledaren, ledare emellan 
och till viss del även för ledningen. 
  
 
Dessa är akuta, dvs. omgående åtgärd: 
 

• En påtryckning från ledningen sida att delegeringarna genomförs skriftligt. Att de 
delegeringar som inte är skriftliga blir det.  

• Proceduren vid delegering av arbetsmiljöuppgift behöver förbättras och tas på ett 
större allvar ledare emellan. Rutinen och med bilaga, dvs. matrisen som beskriver 
ansvarsområden ska gås igenom ordentligt. Den som delegerar uppgiften och den som 
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tar emot en sådan ska vara införstådda med vad det innebär. Här borde det också 
komma en markering från ledningens sida.  

• Ge ledare och chefer uppgiften att gå igenom matrisen och komma med 
förbättringsförslag på hur den kan utvecklas och framförallt bli tydligare. Som den ser 
ut idag finns det ansvarsområden som beskrivs mycket otydligt i matrisen. Detta 
samtidigt som det finns områden som sträcker sig över alla beslutande nivåer och inte 
bara på ledarnivå.   

 
Dessa rekommendationer ses på längre sikt, dvs. inom 3 år: 
  

• Varför inte utnyttja de möten och ledningsträffar bättre och lyfta frågor som rör 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete högre upp på agendan? Den egna ledarrollen kopplat 
till arbetsmiljöarbete anser jag borde lyftas emellanåt. Detta kanske skulle vara något 
att ta upp på de ledarträffar som sker vid enstaka tillfällen.  

• Uppföljning av befintliga utbildningar. Eftersom EPOS är en relativt ny utbildning 
kanske det ska göras en uppföljning av denna efter en tid för att se om informationen 
har nått ända ut till alla anställda.  

 
 
9.3 Frågeställningar för framtida förbättringsarbete 
 
Under analysarbetet har det växt fram några frågeställningar som jag anser vara av stor vikt 
för det studerade företagets fortsatta förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Mycket av 
förbättringsarbetet rör det organisatoriska området och ligger också på en beslutsnivå högre 
upp i organisationen. Nedan följer de frågor som jag anser att det studerade företaget behöver 
ta till sig. 
 

• Hur säkerställer man kontinuiteten i verksamhetens arbetsmiljöutbildningar för ledare 
och chefer?  

• Ska det utformas någon modell av kunskapstrappa för ledare och chefer inom 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete?  

• Vilken kunskapsnivå anser arbetsgivaren att deras egna representanter ska ha inom 
arbetsmiljöområdet? Ska ledarna vara lika eller mer välutbildade än de anställdas 
företrädare?  

• Hur säkerställer ledningen att arbetsmiljörutiner och förändringsmeddelanden rörande 
verksamhetens arbetsmiljö (VI-nytt bland annat) läses av alla berörda? Behöver 
nuvarande informationsspridning kompletteras med andra metoder och arbetssätt? 

 
 
Min rekommendation är att företaget ser över dessa frågeställningar, om inte direkt men inom 
en snar framtid. Merparten av frågeställningarna berör det studerade företagets centrala 
ledning och borde också lyftas till den beslutandenivån.  
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Frågeformulär för intervjuer med ledare inom Volvo Personvagnar                   
 
1. Bakgrundsfaktorer 
 
Respondenten: 
- ålder 
- kön 
- anställningstid 
- befattning 
- huvudsakliga arbetsuppgifter 
 
2. Frågor 
 
Allmänna frågor 
  

• Vilka är mina konkreta arbetsmiljöuppgifter? 
 

• Arbetsmiljö är ett vitt begrepp och omfattar många olika områden. Vilka viktiga 
arbetsmiljöområden berör du i ditt arbete som ledare? 
 

• Är du medveten om att du har fått en delegering av arbetsmiljöuppgifter?  
b) Vet du vad den innebär, vilka krav och skyldigheter som följer med? 
c) Vet du hur uppsägning och returnering av delegering går till? 
d) Tycker du att det framgår klart och tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter  
du ansvarar för i de rutiner som finns? 

            e) Har du tillräckliga resurser för dina arbetsmiljöuppgifter? 
            f) Har du tillräckliga befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 
            g) Har du tillräckligt med tid för dina arbetsmiljöuppgifter? 
 

• Hur mycket tid (ungefär) lägger du ner på ditt arbetsmiljöarbete en typisk 
arbetsvecka? 
 

Lagstiftning och kompetenskrav 
 

• Upplever du det svårt att tillämpa och hantera arbetsmiljölagstiftningen?  
Om ja, lagstiftning och varför? 
 

• Vilka föreskrifter (AFS:ar) tillämpas på just din arbetsplats och i din roll som ledare?  
 
• Vet du vilka kunskapskrav som arbetsmiljölagstiftningen ställer på dig som  

ledare med personalansvar? Hur ser du på din egen roll utifrån lagar och regler? 
 
• Vilka utbildningar har du genomgått inom arbetsmiljöområdet? 

 
• Finns det något du saknar i de utbildningar du gått? Vad? 

 
• Vilka arbetsmiljöområden upplever du dig behöva ha ytterligare kunskap i?  

Hur ser ditt kompetensbehov ut i rollen som ledare? 
 

• Vad hindrar dig från att utföra ett bättre arbetsmiljöarbete än du gör idag? 
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Frågeformulär för intervjuer med huvudskyddsombud                                        
 
 
1. Bakgrundsfaktorer 
 
Respondenten: 
- ålder 
- kön 
- anställningstid, varav tid som skyddsombud 
- befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter 
- viktigaste uppgifter som huvudskyddsombud 
- formell utbildning som huvudskyddsombud 
 
2. Frågor 
 

• Hur är skyddsombudsorganisationen uppbyggd i företaget? 
 

• Hur upplever ni att dialogen med arbetstagare och ledare är? 
 

• Vad anser ni om det arbetsmiljöarbete som bedrivs på företaget? Var finns 
förbättringspotentialen? Vilken är er roll i det arbetet? 

 
• Hur ser du på din egen roll som skyddsombud utifrån arbetsmiljölagstiftningen?  

Vad har arbetsgivaren för roll i arbetsmiljöarbetet? 
 

• Är det något du saknar kunskapsmässigt för att arbeta som huvudskyddsombud? 
 

• Vad hindrar dig idag från att göra en bättre insats om HO? 
 
Diskussionsfrågor 
 

• Vilka arbetsmiljöområden är ni mesta delen inkopplade på i samarbetet med ledare 
och chefer? 

 
• I vilka avseenden får ni bistå med sakkunskapen, eller vilka frågor är det som rör 

arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som är de vanligaste förekommande från ledare?  
 

• Hur är din uppfattning om ledarens arbetsmiljökunskaper, är den bra eller kan det bli 
bättre? (Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete) 
 

•  Kan du ge konkreta exempel på hur du samverkar med ledare i arbetsmiljöarbetet. 
 

• Om ni skulle göra en utbildningsplan för olika ledare inom Skep, hur skulle en sådan 
se ut? 
 

• Vem upprättar handlingsplaner, vem är ansvarig för skyddsronder etc? 
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Frågeformulär, Arbetsmiljöverket                                                                               
 
 Frågor: 
 
1. Vad är kunskapskraven på en ledare som fått en fördelning av en arbetsmiljöuppgift? 
 
I fördelning av arbetsuppgifter saknas ofta ett syfte, det viktigaste kunskapskravet är: 

• Uppdraget är förstått 
• Mottagaren måste vara klar på resurserna, avgränsningar och hur det kan återremiteras 

 
2. Hur ser arbetsmiljöverket på fördelning av arbetsmiljöuppgifter mellan olika 
ledarnivåer? Vilka är de vanligaste bristerna när en uppgift ska fördelas? 
 
Ofta så är det ett lönegrundande papper, detta leder till: 

• Medarbetare tar åt sig så mycket de kan av uppdraget 
• Chefer gör sig medvetet av med vissa problemområden exempelvis 

produktsäkerhetsansvar, rehab, m.m 
• Fördelningen är funktionsinriktad med gummiband och saknar detaljkrav 
• Krav på rapportstruktur över prestanda saknas i allmänhet 

 
3. I lagstiftningen säger man att den som får en fördelning av en arbetsmiljöuppgift ska 
ha kunskap och kompetens. Vad innebär det mer konkret? 
 
Vad är syftet med en delegering? Ska Arbetsmiljöverket bli glada eller ska företaget ha någon 
nytta av detta? På små företag är det viktigt med att känna till vilka risker som finns i 
företaget. Detta kräver kunskap om erg, fys fak, maskiner, kemi och psykosociala miljö. Det 
är självklart att en person in kan klara hela denna kunskap utan det är viktigt att kunna koppla 
in rätt personer, se resurser. 
  
4. I SAM trycker man mycket på den hälsomässiga aspekten, bla skriver man att chefer 
och arbetsledande personal ska ha "….gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet 
och åtgärder för att förebygga skador och fortsätter vidare med att "….det är viktigt att 
de har god insikt i hur människor reagerar i olika situationer och att de är insatta i de 
hälsomässiga effekterna av exempelvis hög arbetsbelastning, övertid, kränkande 
särbehandling…." På vilka sätt ska denna kompetens uppnås? 
 
Den människa som beskrivs är svår att få tag på. Paragrafen är en typisk gummibandsregel 
som AV ofta använder sig av. Orsaken till detta är att paragrafen ska användas av allt från 
enpersonsföretag till multinationella koncerner. (Fundera ett tag på hur en regel ska kunna 
formuleras för att passa alla, eller ska vi ha lagstiftning för stora och små?) 
En ledare som kan tillbringa 16 timmar på ett företag och som har total backup hemifrån med 
en partner som tar hand om hus, mat och barn har sannolikt ingen större succé i modernt 
arbetsliv. De som delar arbetet hemma råkar ofta ut för FISH & DINS som leder till 
utbrändhet eller skilsmässa. 
 
Sammanfattningen av detta är att det är viktigt med rätt person på rätt plats. Det finns ett 
uttryck som heter säkerhetskultur där ledningens engagemang sitter i var och ens medvetande. 
Bryr sig ledaren så bryr sig alla. Syende och sist vet nog alla om när en person är ledsen och 
vad som kan göras för att få hjälp. 
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5. Vad anser ni om att skapa en form av kunskapstrappa för respektive chefsnivå 
avseende kunskapskrav vad gäller arbetsmiljöområdet? Finns det ”generella” 
kunskaper och mer specifika kunskaper? 
 
Svår fråga; det som är viktigast är nog att kompetens att driva förändringsarbete. Det är nog 
ingen skillnad mellan att förändra en produktion mot att förbättra arbetsmiljön. Många 
faktorer hänger ihop. Det hänger nog mera på säkerhetskulturen vad som ses som kompetens. 
 
6. Hur ser arbetsmiljöverket på hanteringen och tillämpningen av AML hos ledare, 
finns det generella brister här och hur kan de i så fall undvikas? 
 
Flera projekt har riktats mot mellanchefers arbetsmiljö. Tyvärr så är det nog så att 
projektinriktningen varit mot en otydlig SAM och inte konkreta uppgifter. 
 
7. a) Har arbetsmiljöverket någon checklista som berör frågor gällande ledarskap och 
deras tillämpning och hantering av AML? 
 
Ja, det finns checklistor, personligen hatar jag dessa listor då de fokuserar på ett tänkt problem 
istället för ett verkligt. 
 
b) Hur bedriver arbetsmiljöverket tillsyn på ovannämnda fråga? 
 
Väldigt olika. 
 
c) Kan arbetsmiljöverket ge exempel på rättsfall inom området? 
 
Sannolikt ja, ska kolla med jurist. 
 
8. Hur ser arbetsmiljöverket på ansvarsbegreppet och hur kan ansvarsfrågan tolkas vid 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
 
Ansvar kan egentligen inte fördelas. Dock är följande scenarios intressanta: 

1. En rektor på en yrkesinriktad skola är utbildad i bild. Denna person kan inte köra 
maskiner eller utföra installationer inom el. Personen saknar t o m kännedom om en 
svarvs funktion. I skolan arbetar en lärare med 2 års utbildning inom verkstadsteknik, 
2 år på verktygsmakare och 2 årig KY utbildning i produktionsteknik. Till detta 
kommer 20 års yrkesverksamhet som maskinoperatör och konstruktör. Personen går 
en pedagogisk linje och anställs som lärare. Det vore märkligt om inte en åklagare 
tilldelar yrkesläraren ett ansvar för att arbetet i maskinerna går rätt till. 

2. En verkstadsägare anställer en elektriker som har behörighet. I avdelning C 
elsäkerhetsförskrifterna anges att enskild person har elansvar för ett arbete. Denna 
person kommer att vara ansvarig för det arbete denne utför. 

3. En sjuksköterska startar en maskin som den lokala medicintekniska avdelningen har 
byggt. Maskinen är behäftade med brister och skada en medarbetare och patient. 
Sköterskan döms vet vi nu. 

 
9. Kan man delegera ett ansvar rent juridiskt eller enbart arbetsmiljöuppgifter? 
Lagen säger att det kan en chef inte göra. OM det nu görs så beror det på vilket lagutrymme 
som används vid eventuellt åtal. 
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Respondent A 
 
Intervjupersonen har arbetat i ca 10 år som ledare och var tidigare skyddsombud. 
Respondentens huvudsakliga uppgifter är att vara ansvarig för ett antal personer som idag är 
utlånade till andra enheter inom företaget pga ombyggnation av en ny s.k. line i fabriken. 
Arbetet innebär att vara med att avveckla den gamla modulen som ska ersättas med en ny. 
Uppgiften är att se till att det fungerar och att de trivs och mår bra på det stället de är på för 
tillfället. Respondenten menar att det är mycket personalvård för hans del, mer än vad det 
brukar vara just nu, vilket beror på ombyggnad av fabriken. En av arbetsuppgifterna är också 
att upprätta handlingsplaner, framförallt vid förändringar. I de fallen kommer man i mycket 
kontakt med produktionsteknikerna.  
 
De olika arbetsmiljöområden som ledaren anser sig beröra i sitt arbete är allt vad som 
innefattar personalvård. Dvs. se till att personalen trivs där de är, en del psykosociala frågor 
och samordning av monteringsarbetet. Ett område som kommer upp är ergonomiska aspekter 
så som att emballage osv. är på rätt höjd. Eftersom det förekommer mycket truckar osv. i 
fabriken kan det också röra sig om förebyggande underhåll av truckar och andra 
lyftanordningar. I de fallen handlar det om att se till att de anställda arbeta säkert så att det 
inte inträffar någon olycka eller att det blir ett tillbud. Tillbudsrapportering är något som man 
som ledare ser till att de anställda gör. Ibland får man som ledare gå och tjata men 
respondenten menar att det har blivit mycket bättre med att tillbud rapporteras in. Ett annat 
arbetsområde som ingår i ledarskapet är rehabärenden som förekommer en del.  
 
Det som varje ledare kommer i kontakt med är de arbetsmiljöronder eller skyddsronder vilket 
man som ledare ska vara delaktig i. Ronderna gås ihop med skyddsombud och skiftledare (ev. 
förekommer det även att en tredje person är med om det tex. är en riktad rond mot ex. brand 
eller liknande). Ronderna planeras oftast ihop med skyddsombudet, de riktade ronderna 
däremot har intervjupersonen inte varit med och planerat. De områden som täcks av ronderna 
är ex. ergonomi, lyftanordningar, brand, kemiska hälsorisker/ämnen, manuell hantering m.m. 
När det gäller de psykosociala ronderna menar respondenten att företagets VASA-enkät 
används istället. Psykosociala ronder tar tid därför är det smidigare med enkäten men 
respondenten menar att även detta sätt kräver mycket tid i form av uppföljning etc. Det anses 
också inte finnas tillräckligt med tid till dessa frågor som vad som egentligen skulle behövas. 
Respondenten säger att det i ledarrollen handlar om att arbeta förebyggande med 
arbetsmiljöfrågor.  Ett exempel på detta är ergonomikurser för de anställda. Respondenten har 
vid flera tillfällen på eget bevåg tagit kontakt med företagshälsovården som då har haft 
genomgångar för montörer och operatörer.  
 
Arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Huvudskyddsombuden och företagshälsovården är en 
tillgång för ledaren. Huvudskyddsombudet är bra eftersom de har sakkunskaperna i 
arbetsmiljöarbetet som kanske inte vi alltid har. De är även en förutsättning för 
arbetsmiljöarbetet menar ledaren. Företagshälsovården används en del framförallt då det 
gäller övergripande saker. HR-avdelningen är också något som respondenten använder sig av 
i olika områden, ett ex. är att de är med i arbetet med VASA-enkäten.  
 
Respondenten tycker att han är medveten om att han har fått en delegering av 
arbetsmiljöuppgift. Däremot finns det inget skriftligt, inget som är aktuellt i alla fall. 
Vederbörande anser sig veta vad den innebär, hur uppsägning osv går till, anser sig också ha 
tillräckligt med resurser och befogenheter för uppgiften. Däremot kan de ekonomiska 
resurserna vara begränsade. Ledaren anser också att om det uppstår brist på resurser så 
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kontaktas huvudskyddsombudet som i sin tur driver det vidare uppåt i organisationen. Det 
som är problemet med arbetsmiljöarbetet och i rollen som ledare är att det inte finns 
tillräckligt med tid att avvara. Respondenten menar att mycket tid går till arbetsmiljöarbete, ca 
8 timmar/veckan. Detta, menar ledare, också beror på hur engagerad man är. Så det enda som 
hindrar respondenten att utföra ett bättre arbetsmiljöarbete är han själv. Intervjupersonen 
anser också att företaget ger honom de förutsättningar som behövs i arbetsmiljöarbetet.     
 
VI-nytt och företagets Intranet är en bra källa för att hämta information. Är det något som 
respondenten behöver ha reda på finns det på BMS. Lagar och regler kan också läsas där. 
Respondenten har en del föreskrifter osv. men tycker bara att det är jobbigt att läsa eftersom 
det är ett så krångligt språk.  
 
Intervjupersonen gick BAM-utbildningen i slutet på nittiotalet, vilket är några år sedan. Svårt 
att göra en bedömning vad man saknande osv. Tyckte att det var rätt så självklara saker som 
togs upp. Anser sig idag inte sakna något arbetsmiljörelaterat i sin ledarroll.  
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Respondent B 
 
Intervjupersonen har arbetat som ledare i ca åtta år. Ledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är 
att ta hand om inkommande och utgående material på företaget. Respondentens uppgift är att 
leda detta arbete. Andra arbetsuppgifter är att ihop med skyddsombud gå arbetsmiljöronder. 
Respondeten anser också att rehabfrågor och utredningar som ska göras i samband med 
rehabilitering osv. ingår som en stor och viktig uppgift i ledarrollen. En annan central aspekt i 
ledarrollen är att finnas där för den egna personalen. Det kan vara att ge information, se till att 
skyddskläder och skyddsutrustning används när det ska användas, ha medarbetarsamtal 
kontinuerligt med de anställda. I ledarrollen menar intervjupersonen att det ingår att svara för 
tillbudsrapporteringen som finns inom den egna verksamheten och då framförallt att följa upp 
den.  
 
Respondenten ser sin egen roll som att efterleva de lagar och föreskrifter som finns, dvs. att 
föregå med gott exempel. Det gäller ju även att se till att andra gör det. Anser att det är svårt 
att hantera lagstiftning, mycket på grund av språkbruket osv., men har bra hjälp av 
företagshälsovårdens skyddsingenjör och företagets Intranet.   
 
Eftersom det är mycket manuell hantering på avdelningen är det viktigt se till att de anställda 
utför arbetsuppgifterna på rätt sätt så att det inte uppstår förslitningsskador och så vidare. De 
stora områden som respondenten kommer i kontakt med i ledarrollen är rehabilitering, truckar 
och lyftanordningar, manuell hantering, psykosociala frågor och belastningsergonomi. 
Intervjupersonen menar att kunskapen inom rehabiliteringsarbetet är god då vederbörande har 
gått ett flertal kurser (bl.a. genom försäkringskassan) och anser att erfarenhet har fåtts genom 
alla de rehabutredningar han har gjort. På avdelningen har det varit en del sådana enligt 
respondenten.  
 
Respondenten har genomgått BAM-utbildning, detta var i samband när han blev ledare. Ett 
flertal andra kurser har också genomförts så som truckledarutbildning, arbetsrätt, 
utrymningsledare för brand och utsläpp. Respondenten har också gått säkerhetsprogrammet 
EPOS, vilket var alldeles nyligen. Ledaren anser sig ha en bra grund i arbetsmiljöarbete men 
menar att en uppfräschning av BAM-utbildningen inte skulle skada. Varför inte ha en 
ligtversion, dvs. en dags utbildning så att det blir en kontinuitet i utbildningen. 
Intervjupersonen anser även att det borde finnas med riktiga verktyg att kunna använda sig av 
i samband med de arbetsmiljöutbildningar som ges. Andra delar som ingår i 
arbetsmiljöarbetet är arbetstidslagen och arbetsrätt. Dessa två områden anser ledaren att han 
behöver ha ytterligare kunskap i.  
 
Respondenten är medveten om att han har fått en delegering av arbetsmiljöuppgifter, han har 
fått ett papper om det i alla fall. Är lite osäker på om vad det innebär egentligen. Vet vilka 
arbetsmiljöuppgifter som han har men vad det medför kompetens- och ansvarsmässigt kan 
respondenten inte uppge. Vederbörande anser sig veta hur en returnering går till och tycker 
sig även ha tillräckliga resurser och befogenheter att sköta arbetsmiljöuppgifterna.  
 
Tiden däremot är lite värre. Intervjupersonen tycker sig ha ont om tid gällande det mesta pga 
av omorganisation. Eftersom de stödfunktioner som fanns förut, personalavd. bland annat, 
mer och mer har försvunnit får ledaren göra mer själv. Detta har inneburit mindre tid för 
personalen och att inte vara så mycket ute på verkstadsgolvet som tidigare. Anser att det blivit 
mer pappersarbete jämfört med hur det var för några år sedan.  
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Respondenten anser sig lägga ner någon timme/dag på arbetsmiljöarbete. Vederbörande anser 
att företaget ger de rätta förutsättningarna för att sköta arbetsmiljöarbetet     
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Respondent C 
 
Respondenten har haft en chefsposition under ca två år och arbetat inom verksamheten i över 
tjugo år. Ledaren ansvarar för en mindre organisation av anställda. I arbetsuppgifterna ingår 
mycket avtalskontakter, kontakter med leverantörer och driftsfrågor.  I sin ledarroll kommer 
respondenten i mycket kontakt med den yttre miljön eftersom han är driftansvarig för den.  
 
Intervjupersonen menar att han ”tänker” mycket arbetsmiljö. Han anser också att huvuddelen i 
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete handlar om mjuka värden så som rehabansvar, 
arbetsbelastning, psykosociala frågor kopplat till organisation och ledarskap. Ergonomi är ett 
annat område som respondenten nämner men menar samtidigt att han i ledarroll inte har så 
mycket kontakt med produktionen ute i fabriken och den fysikaliska arbetsmiljön som finns 
där. Han menar att det i alla fall inte är på samma sätt som vad en arbetsledare gör, vilket kan 
bero på att han inte har något driftansvar för den produktionen som finns ute i fabriken.   
 
Företaget har ett ledaraspirantsprogram som är relativt nytt. Den anställde menar att det är bra 
och han själv fungerar också ibland som ett bollplank till nya ledare. Respondenten har ett 
stort eget intresse i ledarskapsfrågor och anser sig vara självlärd i mycket. De områden som 
han tycker sig själv behärska bäst är de med psykiska och sociala karaktär och sämst de som 
är av fysikalisk karaktär. Den säkerhetspolicy som finns i företaget anses vara god och det 
säkerhetsprogram som alla ledare får gå idag har han delvis varit med och utformat. VAS-
enkäten tycker han är ett bra instrument men det kräver mycket tid och uppföljningen är 
viktig om det ska bli något resultat av den. Sedan finns ju också företagets egen VASA 
arbetsplatsanalys, denna kommer han inte i så mycket kontakt med utan menar att det 
framförallt är ett verktyg för produktionsteknikerna vid utformning av nya arbetsplatser.  
 
Ledaren anser sig inte vara någon expert på lagar och avtal men anser att det finns bra 
hjälpmedel på företagets intranet. Respondenten tycker däremot att han har stor erfarenhet 
som inte får glömmas bort och menar att erfarenhet i arbetet är nog så viktigt som inte heller 
ska underskattas.  
 
Respondenten beskriver sin egen roll som att se till att de ledare som han är ansvarig för har 
rätt kompetens inom sitt ansvarsområde. Vidare är det att hålla samman gruppen, vara 
representant för gruppen och göra gruppen hörd inom verksamheten och föra deras talan. 
Anser sig ha det övergripande ansvaret i egenskap av chef men poängterar att han inte gör allt 
själv utan har ett bra ihopsatt team med olika arbetsmiljökunskaper. En person kan ex. lagar 
och regler bra medan någon annan är bra på det systematiska arbetsmiljöarbetet eller den 
juridiska delen. Respondenten anser att det är ett bra system att ha det på ett sådant sätt och 
menar att han då inte behöver kunna allt inom arbetsmiljöarbetet. Förutom att vara en 
representant för gruppen är det viktigt som ledare att motivera de underställda och få med 
dom i förändringsarbetet som hela tiden sker i företaget. Det handlar om att väcka idéer och 
arbeta smart och effektivt.  
 
Mycket av arbetsmiljöarbetet och det systematiska arbetet bygger på de arbetsmiljöronder 
som genomförs med jämna mellanrum. De saker som behöver åtgärdas hamnar hos ansvarig 
ledare, kan inte den det så går det längre upp i organisationen ex. en högre chef eller till 
verksamhetens skyddskommittéer. Respondenten anser att verksamheten många gånger är 
dåliga på att följa upp de åtgärder som sätts in. Vad det kan bero på vet han inte, men tycker 
att det är överlag så i hela verksamheten.    
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De stödfunktionerna som finns används emellanåt av intervjupersonen. Företagshälsovården 
används inte så mycket utan endast i medicinskt syfte. Han tror att Företagshälsovården 
används mer i produktionen, det kan vara att bedöma riskarbetsplatser, analyser, göra 
mätningar etc. Respondenten tycker sig också ha sett att många ledare förlitar sig på 
Företagshälsovården och att de tar över de arbetsmiljörelaterade problem som uppstår, 
framförallt de med psykosocial karaktär. Även personalavdelningen används i olika 
personalfrågor. Respondenten ser denna avdelning som ett stöd och menar att han inte 
förväntar sig att de ska göra arbetet åt honom.      
 
Ledaren tycker att den mjuka delen av arbetsmiljöarbetet är viktigt. Frågor som hur man som 
ledare hanterar personer som är osams, hur skapas laganda, hur hanterar vi 
arbetsbelastningsfrågor psykiskt och fysiskt anses vara centralt för verksamheten. 
Respondenten anser att det är frågor som borde diskuteras mer och vara en del i 
arbetsmiljöarbetet. Intervjupersonen tycker att skyddsorganisationen på företaget kan mycket 
om den fysikaliska arbetsmiljön men är sämre på den delen som rör de mjuka värdena.   
   
I verksamheten förekommer det s.k. korttidsfrånvaro. Respondenten menar att i de fall där det 
är återkommande sådan frånvaro kopplat till rehabfall så finns det en förbättringspotential 
bland ledare inom organisationen. Han anser att ledare borde bli bättre på att hantera sådana 
situationer, dvs. relationsrelaterade problem. Ett exempel är drogmissbruk, hur hanteras en 
sådan situation egentligen.  
 
Respondenten anser sig lägga ner mer än hälften av sin totala tid på arbetsmiljöarbete.  
 
Respondenten har inte fått någon skriftlig delegering av sin chef. Är medveten om att det 
finns en delegeringsordning men tror att det är lite si och så bland ledare hur man går igenom 
den. Säger att det är meningen att han ska ta det ansvaret och anser sig göra det också.  
Respondenten går igenom med sina ledare delegeringsdokumentet och den matrix som 
beskriver vilka ansvarsområden resp. ledarnivå har. Man sitter och diskuterar i gruppen. Hur 
uppfattar gruppen delegeringsdokumentet och vad innebär det för mig som ledare.  
 
Ledaren tycker sig veta hur en returnering går till och anser sig också ha tillräckligt med 
befogenheter, tid och resurser. Ibland kan de ekonomiska resurserna vara begränsade, vilket 
kan skapa problem. Med nya organisationen krävs det visa chefsnivåer för att ta sådana 
beslut. Respondenten tycker att delegeringsdokumentet och matrixen inte beskriver eller tar 
upp ansvaret vad gäller psykiska, fysiska, ekonomiska och ergonomiska områden. Matrixen 
borde förtydliga vad man har som ledare och att den i dagsläget inte har den 
bedömningsnivån. 
 
Intervjupersonen gick arbetsmiljöutbildning för tio år sedan och tycker att det är en bra grund 
i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete eftersom den bygger på olika block. Problemet är att det 
inte är någon repetitionsutbildning. Respondenten tror att det är bra för nya ledare att få en 
ordentlig grund i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Då kan BAM vara bra. Ledaren tycker 
annars att det är svårt att uttala sig om utbildningen idag eftersom det var så länge sedan han 
gick. EPOS var rätt nyligen.  
 
Beträffande de samverkningsforum som finns inom organisationen är de bra, när forumen väl 
träffas så är det en bra dialog. Problemet är att det är svårt att få tiden till mötena.  
Respondenten tycker också att det är viktigt att det finns kompetenta resurser att tillgå. 
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Respondent D 
  
Den anställde har arbetat på företaget i nästan tjugo år och har haft sin nuvarande position i 
några år. Ledaren anser sig inte komma i kontakt så mycket med den produktionen som sker 
på verkstadsgolvet men är ansvarig för många tekniker som periodvis är mycket ute i 
fabriken. Det innebär att de kommer i kontakt med mycket säkerhetsfrågor så som exempelvis 
brand och skyddsutrustning samt fysikalisk arbetsmiljö som exempelvis buller, det kan också 
innebära att vara ansvarig för produktionstekniker som arbetar med arbetsplatsutformning i 
samband med att nya maskiner och produktionslinjer utformas. Ledarens huvudsakliga 
uppgift är att driva verksamhetens kvalitetsarbete och anser sig vara väl insatt i både 
kvalitetsområdet och systematiskt arbetsmiljöarbetet. Respondenten tycker sig ha bra kunskap 
i arbetsmiljöarbete eftersom han har arbetat med det så länge och dessutom genom att han 
haft olika roller i verksamheten under så lång tid. 
 
En del av verksamhetsområdet är labbverksamhet. I egenskap av chef över ett antal anställda 
är säkerhetsfrågorna ofta i fokus då labben är klassade som riskarbetsplatser. Det kan 
exempelvis vara kemiska ämnen, då framförallt bensinånger men också ventilation, buller och 
användning av skyddsutrustning.   
 
Ledaren tror att arbetsmiljöproblemen ser annorlunda ut beroende på vilket verksamhet man 
pratar om i företaget. Många gånger berör man kanske samma arbetsmiljöområde men att det 
är mer eller mindre dignitet i arbetsmiljöarbetet beroende på verksamhet och om det på 
arbetsplatsen är mycket tjänstemän eller verkstadsfolk. Förmodligen ser också 
arbetsbelastningen olika ut beroende på verksamhet. 
 
Respondenten har tidigare arbetat mycket med arbetsmiljö och även som revisor, så tycker 
därför att lagar och regelverk inte är så krångliga att förstå eller läsa. Lagarna omvandlas ju 
också centralt och skrivs in i verksamhetens Intranet. Vidare påpekar ledaren att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i företaget fungerar bra och hänvisar till den matris som finns 
i delegeringsrutinerna. Han anser att de ansvarsområden som ligger på honom uppfylls. I det 
systematiska arbetsmiljöarbetet tycker han att skyddsronderna är ett bra mätinstrument som 
fångar upp den enskilda individen och ev. arbetsmiljöproblem på ett bra sätt. Ledaren menar 
att de också kommer närmare problemen än exempelvis företagets VAS-enkät som är mer 
övergripande. Han tycker att han som ledare får en bra bild av nuläget.  
 
Respondenten läser de VI-nytt som skickas ut på verksamhetens Intranet som säger vilka 
arbetsmiljörutiner som har ändrats. En del saker kanske inte berör honom men han anser sig 
ha bra koll på vad som behöver läsas och vad som berör just hans område. Han anser att 
mycket av arbetsmiljöarbetet för hans del handlar om personalvård.  
 
Respondenten beskriver sin ledarroll som att se till att de anställda skriver tillbud, 
medarbetarsamtal, gå skyddsronder, upprätta handlingsplaner, vara en bra ledare och 
medmänniska och ge information/introduktion. Vidare handlar det om att göra 
rehabiliteringsutredningar för sina anställda. Ledaren säger att han har gjort några stycken och 
har vid de tillfällena varit i kontakt med Företagshälsovården och att de sköter mycket av det. 
Han säger vidare att han checkar av med jämna mellanrum med den anställde för att höra hur 
det går och att det går framåt.   
 
Ledaren hanterar arbetsmiljöarbetet på olika sätt. Det kan vara personalvård, bevara en del 
arbetsmiljödokument, delegera ner till lägre chefer och de som äger ytan (vilket måste göras 
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av praktiska skäl), läsa VI-nytt, uppföljningar, ta stöd av skyddsombud och 
personalavdelningen samt ledningsmöten där arbetsmiljö är på agendan.  
 
Respondenten säger att han lägger ner ungefär två till tre timmar i veckan på 
arbetsmiljöarbete. Han anser också att det inte finns någonting som hindrar honom från att 
driva ett bättre arbetsmiljöarbete, det största hindret är han själv. Han menar att det handlar 
mest om tid och egen ambition.   
 
Ledaren har gått en rad utbildningar som kan förknippas med arbetsmiljö. Det är bland annat 
BAM-utbildning (i slutet av nittiotalet), svåra samtalet och en rad olika 
ledarskapsutbildningar. EPOS menar respondenten inte innehöll några nyheter så det var en 
del repetition, en utbildningsform som gav en bra möjlighet till diskussion.  
 
Respondenten tror att det idag är höga krav som gör att många hamnar i en utbrändhet. Detta 
gör att ledaren måste ha kunskap i hur sånt ska kunna motverkas och hur det ska 
uppmärksammas i tid. Han menar att många gånger är tanken större än hur det ser ut i 
praktiken.  
 
Ledaren är medveten om att han har fått en delegering, har också fått den skriftlig från sin 
chef. Den anställde säger att det på sätt och viss framgår tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter  
som han ansvarar för men att det kan bli bättre. Delegeringsdokumentet, menar han, är 
övergripande inte på den lokala nivån som kanske skulle vara det bästa. I det läget tror han 
däremot att det inte blir gjort. Respondenten är medveten om vad en delegering innebär och 
anser att han har de rätta resurserna och befogenheterna. Han anser att det finns tillräckligt 
med tid till de arbetsmiljöuppgifter han har. Ledaren har själv gått igenom matrixen med sina 
ledare punkt för punkt men den delegering han har fått från sin överordnad har inte gått till på 
det sättet.   
 
Den anställde anser att det i det stora hela finns det tid för arbetsmiljöarbete men kanske inte 
för stunden. Han säger vidare att troligtvis lägger första linjens ledare ner mycket mer tid i 
arbetsmiljöarbetet än högre chefer. Han menar också att första linjens ledare arbetar och 
samverkar mer med företagets skyddsorganisation än övriga ledare.   
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Respondent E  
 
Respondenten har arbetat som ledare sedan i mitten av nittiotalet och hade då tidigare arbetat 
som montör i fabriken. Har ca fyrtio personer under sig. Ledaren säger att mycket av 
arbetsmiljöarbetet handlar om att se till att lagar och regler hålls. Det kan exempelvis vara 
användning av personlig skyddsutrustning, ej använda mobiltelefon (interna regler), att 
skyddsföreskrifter hålls, truckar kör där de ska köra, att bullernivån inte är för hög, att det 
används hörselskydd och öron proppar där det ska göras.  Sedan menar ledaren att det ingår 
mycket personalvård i rollen som ledare ex. medarbetarsamtal, möten, ge introduktion, göra 
individvärderingar, gå runt bland personalen och se att de mår bra, medverka vid 
skyddsronder och rehabsamtal.  
 
Upprättande av handlingsplaner och liknande görs på en högre ledarnivå, enligt respondenten. 
Ledaren menar att det lite ”svårare” systematiska arbetsmiljöarbetet ligger på hans chef. 
Respondenten säger vidare att det kanske ändå är kunskaperna i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som han själv borde bli bättre på, framförallt vet vad som gäller och hur 
man systematiskt arbetar med olika rapporter, statistik och liknande som berör SAM.   
 
Ledaren menar att produktionen är central och att den huvudsakliga arbetsuppgiften är att se 
till att produktionen flyter. Det finns också ett personalansvar som bygger på att sköta 
personalen, likaså anser ledaren att han man som ledare har ett ansvar för allt som händer, att 
det produceras motorer och att det finns folk.  
 
Vidare handlar det om att sköta tillbudsrapporteringen och framförallt att uppmana personalen 
att skriva tillbud så fort det har inträffat något. Det som rapporteras vid tillbud är de konkreta 
delarna, ex. så skrivs inte det några tillbud av mjukare karaktär.  
 
Ledaren säger att mycket av hanteringen av arbetsmiljön sker med hjälp av skyddsronderna 
och menar att skyddsombudet hjälper till mycket med sådana saker. Respondenten påpekar att 
det ibland görs riktade ronder en gång/månad vilket skyddsombudet har hand om. Ledaren är 
mer insatt i de allmänna ronderna som man går med jämna mellanrum. 
 
Respondenten säger också att man ofta får agera som en polis, dvs. säga till alla. Då gäller det 
att ha koll på regelverket och de interna bestämmelser som finns, framförallt ur 
säkerhetspunkt.  
 
Skyddsronderna som sker handlar mest om att skyddsutrustning används, att verktyg och 
liknande hänger rätt, brand, hantering av kemiska ämnen, förvaring av oljor etc. Ledaren 
menar att det handlar om att upptäcka de uppenbara riskerna vid skyddsronderna. Ledaren går 
med på ronderna.  
 
Respondenten menar att det har diskuterats om att köra psykosociala ronder i modulen, vilket 
respondenten tycker är bra men att det kräver både tid och kunskap i de frågorna. Vidare är 
det oftast lite känsligt när man kommer in på sådana frågor som rör de mjuka värdena, enligt 
ledaren. Men anser att det kan vara en fördel eftersom man tar i sådana frågor som inte annars 
diskuteras.  
 
Ledaren menar att det är lite jobbigt ibland med att driva arbetsmiljöarbetet eftersom alla 
ledare inte arbetar enhetligt. Vissa ledare ”släpper” igenom olika saker som ex. truckar som 
framförs på ett felaktigt sätt, skyddsutrustning som inte används rätt och etc.  
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Företaget har VI-nytt och arbetsinstruktioner inom arbetsmiljöarbetet som skickas ut med 
jämna mellanrum. Respondenten menar att det är varje ledares eget ansvar att läsa dessa. 
Ledaren är medveten om att det finns många som inte läser instruktionerna överhuvudtaget 
och att det dessutom finns dom som inte heller förstår vad det innebär.  
 
De arbetsmiljöproblem som ledaren har kommit i kontakt med i rollen som ledare är 
belastningsskador av olika slag eftersom det är mycket manuell hantering. Vidare är det 
fysikaliska områden så som buller där man på avdelningen har skaffat bättre bullerdämpare. I 
dessa lägen tar man mycket hjälp av Företagshälsovården. Ledaren har också tagit tag i att 
beställa ergonomikurser till de anställda. Ledaren poängterar att han inte förväntar sig att 
Företagshälsovården ska lösa problemen.  
 
När det gäller lagar och regelverk så anser ledaren att kunskapen fås via Intranetet  i form av 
VI-nytt och rutiner. Rena lagar och föreskrifter läses inte. Dessutom finns sakkunskapen i 
huvudskyddsombudet. Finns exempelvis inte tillräckligt med kunskaper i rehabutredningar så   
vänder jag mig till huvudskyddsombudet.  
 
I ledarrollen ingår att göra en individvärdering av varje anställd vilket styr företagets 
bonussystem. Där värderas alla personligt i fråga om hur man fungerar i gruppen. Det kan 
vara socialt, kunskapsnivå, samarbete, hur man sprider sina kunskaper och etc.   
 
Respondenten menar att han har fått en muntlig delegering men inte skriftlig. Även om det 
inte getts något skriftligt så anser ledaren att han vet vad han ska göra. Ledaren tycker att det 
framgår klart vad hans ansvar är med vissa undantag så som kemikalier, skyddsblad där det 
anses vara luddigt. Han säger sig också ha tillräckliga resurser, befogenheter och tid. 
Respondenten anser sig även ha en bra chef som stöttar om det skulle bli brist på något.  
Tiden för arbetsmiljöarbete är ungefär två till tre timmar/dag.  
 
Det som hindrar respondenten att utföra ett bättre arbetsmiljöarbete är att han inte vet vad han 
ska göra och menar att han försöker att förbättra det han ser. Han menar vidare att det inte 
alltid man ser ”rätt saker”. Det viktiga är också förmågan att få ut ett budskap.  
 
Respondenten menar att det finns en del stressmoment i fabriken, då framförallt psykisk 
stress. Ledaren säger att i de fall det har förekommit sådant bland personalen har han tagit tag 
i det och bokat in personen på någon stresskurs.  
 
Ledaren har gått företagets BAM-utbildning. Detta var för åtta år sedan. Respondenten tycker 
att det är en färskvara så att en repetitionskurs eller liknande behöver ske med jämna 
mellanrum. Respondenten menar vidare att interaktiva utbildningar eller diskussionsgrupper 
skulle vara ett bra alternativ. Förutom en rad andra utbildningar har respondenten gått EPOS 
alldeles nyligen.  
 
Respondenten har också gått truckledarutbildning. Då lär man sig vilka lagar och regler som 
gäller, vem som är ansvarig om det händer något och vad som kan hända. De områden som 
ledaren känner ytterligare kunskapsbehov i är arbetstidslagen och föräldrarlagen.  
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Respondent F 
 
Respondenten har arbetat på företaget sedan i slutet av åttiotalet och fungerat som ledare 
under tre år. Ledaren har både ett personal- och driftansvar. Detta innebär ett ansvar för 
driften ute i fabriken samt ett ansvar för personal. Ledaren menar att det ser lite olika ut bland 
ledarna, en del har enbart ett personalansvar eller enbart driftansvar. Sedan finns det några 
som har ansvar för båda områdena. I driftansvaret ingår mycket maskinsäkerhet som att ex. 
vad som gäller vid reparationer och underhåll av maskiner. Ledaren menar att han prioriterar 
säkerheten i hans ledarskap.  
 
Respondenten säger att mycket av arbetsmiljöarbetet handlar om att samordna och vara 
ansvarig för de olika leverantörer som är i fabriken och som arbetar med ombyggnationen. 
Ledaren menar att det innebär att se till att de samsas och inte bryter mot de regler och 
säkerhetsföreskrifter som företaget har.   
 
Enligt ledaren så handlar det systematiska arbetsmiljöarbetet mycket om skyddsronder som 
görs med jämna mellanrum. Mycket av arbetsmiljön täcks också in av ronderna. Det kan vara 
framförande av fordon, skyddsutrustning, skyddsblad, användning av stegar och annan 
teknisk utrustning, skyddsräcken osv. Respondenten säger att han ser till att det sker en 
uppföljning av skyddsronderna och menar att det är hans sak att se till att det blir ”namn” på 
vem som ska är ansvarig för att åtgärden blir gjord. Sedan finns det ju punkter som 
respondenten själv blir ansvarig för.  
 
Ledaren säger att han inte läser lagar och föreskrifter något direkt. Det han behöver hittar han 
på företagets Intranet. Respondenten säger att det är svårt att läsa lagar och sådant eftersom 
språket är krångligt och att det hoppar fram och tillbaka i lagtexten. Detta gör att det blir svårt 
att följa med. Sedan menar respondenten att VI-nytt måste läsas eftersom det står vilka 
förändringar som har skett i de rutiner som finns. Gör man inte det, anser ledaren att det blir 
besvärligt.   
 
En annan uppgift som ledaren har är att se till att de personer som utför vissa arbetsuppgifter 
har utbildning för det. Det kan vara framförande av truckar, användning av olika 
lyftanordningar osv.  
 
Ledaren säger att man som ledare får mycket hjälp av Företagshälsovården i form av 
information och stöd. Han menar vidare att det medför att han själv inte behöver söka 
information så aktivt eftersom det blir serverat. Respondenten tycker att det är svårt att ibland 
veta hur det berör honom och menar att han bör ju veta vad som gäller honom. Ledaren tar 
också mycket hjälp av skyddsombudet och någon enstaka gång huvudskyddsombudet (i 
arbetsmiljöarbetet). Respondenten tror att det finns en risk i att bli för trygg i ledarrollen när 
han får så mycket ”hjälp”. Han slappnar av och tror att någon annan har koll och då finns risk 
att han inte upptäcker arbetsmiljöriskerna.   
 
Respondenten har fått en skriftlig delegering av sin chef. Han säger att han är medveten om 
vad den innebär men vet inte hur en returnering av en arbetsmiljöuppgift fungerar. Tycker han 
har tillräckligt med befogenheter, tid och resurser för uppgiften.  Ledaren säger att han tror sig 
veta vad han ska göra men menar om det finns saker han ska göra som inte står någonstans då 
framgår det ju inte så tydligt. Intervjupersonen är osäker på om hans ansvarsområde finns 
med på den matris som finns som en bilaga till delegeringsdokumentet.  
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Ledaren säger att det inte är någon på företaget som ifrågasätter säkerheten så det är inte svårt 
att få igenom de åtgärder som måste göras.  
 
Företaget använder sig av VAS-enkäten för att fånga upp de mjuka delarna, psykosociala. 
Ledaren har ansvaret att följa upp denna. Respondenten menar att det är lite si och så med det.  
Han gör en uppföljning på en heldag men anser att det skulle behövas ytterligare en 
uppföljning efter den dagen. Han säger att det startar bra men det är svårt att fullfölja, vilket 
beror mycket på att det tar tid.  
 
Respondenten säger att han lägger ner 5 timmar/veckar på arbetsmiljöarbete men påpekar att 
det förmodligen är ännu mer om medarbetarsamtal och sådant ska räknas med. Det som 
hindrar ledaren från att göra ett bättre arbetsmiljöarbete är kunskap och erfarenhet. 
 
Ledaren gick företagets BAM –utbildning för ca fyra år sedan. Har också gått EPOS som han 
säger var bra men massiv. Det han saknar är att det inte finns någon uppföljning på den 
grundläggande arbetsmiljöutbildningen och menar att det förmodligen har hänt en del sedan 
han gick. Han tror också att det är viktigt att hålla det vid liv. Ledaren vill ha mer av bland 
annat konflikthantering och teknisk utbildning (maskinsäkerhet) i de utbildningar han har gått.  
Han säger också att BAM förmodligen skulle behöva en uppfräschning då den har körts ett 
tag.  
 
I samband med att intervjupersonen blev ledare gick han en s.k. ledaraspirantutbildning och 
teamledarutbildning där ett flertal block ingår som var utspridda på något år. Det var bland 
annat ekonomi, konflikthantering och psykosociala frågor. Han har även gått utbildning som 
utrymmningsledare.  
 
Ledaren säger att de samverkningsforum som finns i företaget fungerar bra. Däremot anser 
han att informationen inte har nått ända ut i organisationen. Även skyddsorganisationens 
uppbyggnad är oklar för många.   
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Respondent G 
 
Respondenten menar att arbetsmiljö för hans del handlar mycket om att driva ett 
förändringsarbete och som ledare är det viktigt att ha viljan, modet att våga och inställningen 
att kunna. De rationaliseringar som ständigt pågår inom verksamheten skapar en stress bland 
medarbetare och stressreaktioner uppstår. Samtidigt är det också ett högt tempo i fabriken, 
produktionstrycket kan skapa stress. 
 
Ett av de mest centrala i arbetsmiljöarbetet är medarbetarsamtalet eller utvecklingssamtalet 
med medarbetare. Respondenten uttrycker det som att medarbetarsamtalet är det starkaste 
sättet att bygga en förtroendefull relation med medarbetaren. Samtidigt så finns det en 
medvetenhet i företaget om att inte alla ledare har utvecklingssamtal. Här, menar 
intervjupersonen, finns det en stor förbättringspotential bland ledare och chefer i företaget. 
Det är viktigt att få alla att förstå vikten av ett utvecklingssamtal anser respondenten. 
 
För en ledare är det också viktigt att kunna se behovet utifrån exempelvis 
enkätundersökningen (VAS-enkäten) och kunna plocka fram det bästa i alla medarbetare.  
 
Respondenten anser att det är ordning och reda i fabriken, dvs. det är rent och snyggt och 
menar att den fysikaliska arbetsmiljön är bra på företaget. Detta har delvis att göra med det 
TPM-arbete som företaget driver. TPM-arbetet innebär att arbetsmiljöarbetet påverkas 
positivt eftersom det delvis ingår i det arbetet. 
 
Det som hindrar respondenten från att göra ett bättre arbetsmiljöarbete är han själv, dvs. att 
han inte själv prioriterar arbetsmiljöfrågorna tillräckligt högt.  
 
Den intervjuade tror att som han kallar det ”hårda arbetsmiljön” på företaget är rätt så bra. 
Risken är dock att man tror att allting inom arbetsmiljöarbetet är bra. Det ska inte skilja så 
mycket i sakkunskap inom arbetsmiljöområdet mellan de olika chefsnivåerna, enligt 
respondenten.  
 
Ledare och chefer representerar företaget och ska svara för arbetsmiljön, ansvaret ska inte 
ligga på någon annan som exempelvis företagshälsovård eller skyddsorganisation. Historiskt 
sätt har det varit så att skyddsombud har skött arbetsmiljöarbetet helt och hållet men idag är 
det inte riktigt så. Att ta ansvar som ledare och chef anser respondenten är viktigt, framförallt 
med tanke på den psykosociala arbetsmiljön. Respondenten anser också att det måste finnas 
en tydlighet hos ledare och ledare emellan.  
 
BAM-utbildningen, menar respondenten, är kanske lite gammal och behöver ses över. 
 
Respondenten menar att 5/6 delar av den sjukfrånvaro företaget har är inte arbetsrelaterat utan 
orsaken till frånvaron är sådant som ligger utanför arbetet.  
 
Intervjupersonen har fått en skriftlig delegering från sin chef och anser sig veta vad en sådan 
innebär. Tycker också att det framgår klart och tydligt vilket ansvarsområde han har, även om 
gränssnittet mellan han och chefen över honom kan vara lite otydligt. Anser sig ha tillräckligt 
med tid, resurser och befogenheter för att sköta sina arbetsmiljöuppgifter.  
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Respondent H 
 
Respondenten har arbetat som ledare i ett flertal år i företaget och upplever sig trivas med sina 
arbetsuppgifter. Ledaren menar att arbetsmiljöarbetet handlar mycket om personalvård, men 
att trycket från produktionen är många gånger avgörande och till viss del går före 
arbetsmiljöarbetet. Personen säger också att idag är det en hel del pappersarbete vilket innebär 
att tiden för den egna personalen inte riktigt räcker till så mycket som man skulle vilja. Hur 
mycket tid som läggs på arbetsmiljöarbetet är svårt att säga, enligt respondenten, men 
uppskattar att det ligger kanske runt 6 timmar/vecka. 
 
Respondentens har gått en ledarskapsutbildning där man har berört arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. Intervjupersonen säger sig vara trygg i sin ledarroll och att leda personal, 
men upplever en osäkerhet i vilka krav och förväntningar som ställs från ledningen vad gäller 
kunskap i arbetsmiljöarbete. Samtidigt anser intervjupersonen att det finns bra forum i 
företaget där arbetsmiljöfrågor diskuteras. Det finns likaså utbildningar att gå inom företaget. 
 
Ledaren säger sig ha gått BAM-utbildning för några år sedan, vilket var i samband när 
ledarrollen tillträddes. I dagarna har också den s.k EPOS-utbildningen genomförts. 
Respondenten menar att BAM-utbildningen är svår att uttala sig om eftersom den var för ett 
tag sedan. Det är lätt att glömma, däremot har EPOS varit precis nu. Respondenten tycker att 
den är en bra utbildning även om det är mycket som känns igen.  
 
Intervjupersonen säger sig ha fått en delegering av sin chef, men har inte skrivit på den 
beroende på att chefen inte har gjort det. Respondenten menar att det är chefen ”ovanför” som 
måste vara lite mer intresserad av att det blir gjort och ställa krav både uppåt och nedåt i 
organisationen. Ledaren menar att innebörden av delegeringen och de skyldigheter som finns 
är att ansvara för ett antal arbetsmiljöuppgifter enligt den matris som finns. Det kan vara att 
ge information till anställda, rapportera risker inom enheten, introduktion till nyanställda. 
Informationen kan handla om exempelvis att se till att skyddsföreskrifter hålls, truckar kör där 
de ska köra, att bullernivån inte är för hög och att det används hörselskydd där det ska göras.  
 
Ledaren säger att det som är mest problematiskt med arbetsmiljöarbetet är tiden och menar att 
det kan kanske bero delvis på en själv, dvs. vad som prioriteras och hur det egna arbetet 
planeras. Efter den omorganisationen som varit i företaget har resurserna minskat, bl. a har 
stödet från personalavdelning minskat vilket innebär man som ledare får sköta mycket själv 
som tidigare låg på andra personer.    
 
Respondenten upplever det svårt att hålla koll på regelverket inom arbetsmiljöområdet. Där 
anses företagshälsovården ha en viktig roll eftersom de stöttar i det arbetet. Ledaren säger att 
han inte vet vad som finns och vet inte om det är något som de ska ha kunskap i.  
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Respondent I 
 
Respondenten sitter på en position i företaget som innebär att ha ett mer övergripande ansvar 
för arbetsmiljöarbetet. Det innebär exempelvis att lägga upp mål för arbetet, organisera 
arbetsmiljöarbetet inom linjeorganisationen på ett ändamålsenligt sätt. Intervjupersonen 
menar att det är han som har arbetsmiljöansvaret, men för att kunna ha ett fungerande 
arbetsmiljöarbete måste arbetsuppgifter fördelas ner i organisationen. Hur mycket som läggs 
ner för egen del på arbetsmiljöarbete är inte så mycket, uppskattningsvis kanske 3-4 timmar. 
Respondenten säger att det inte är så mycket av tiden som är ute i produktion, det kan vara så 
att man går ut ibland. Rollen som sådan menar respondenten är inte att vara ute i produktion 
utan går mer ut på att arbeta mer utåt med kunder, uppdragsgivare etc.  
 
Enligt respondenten arbetar man mycket med säkerhet inom företaget, det innebär bl a att 
truckar får köras på bestämda platser, gående hänvisas till specifika ”gångbanor”. Man har 
också säkerhetsutbildningen EPOS vilket är en del i att öka de anställdas 
säkerhetsmedvetande menar respondenten. Den vision som har satts upp i företaget, den 
skadefria fabriken vilket innebär noll skador på anställda, ska inte vara omöjlig att uppnå 
enligt honom. 
 
En viktig del i företagets arbetsmiljöarbete är att inte bara arbeta med sjukfrånvarosiffror utan 
även se till friskvårdsfaktorer. Intervjupersonen säger att företaget arbetar kontinuerligt med 
detta. Man anordnar olika friskvårdsaktiviteter, bl a finns det en badmintonbana mitt i 
verkstadslokalen som alla kan utnyttja. Vidare ordnas det en del tävlingar i form av löpning, 
tipspromenader, innebandytävlingar etc. Intervjupersonen menar att det inom företaget finns 
statistik på friskvårdsaktiviteter, vilket innebär att man har en överskådlig bild på olika 
friskvårdsfaktorer.  
 
I arbetsmiljöarbetet har man stor nytta av att ha en ”egen” företagshälsovård. Enligt 
respondenten är det en bra resurs i arbetet. Det finns många fördelar att ha en egen 
företagshälsovård på detta sätt. De är inne i verksamheten mycket och det gör att de känner 
till verksamheten. Respondenten menar att det underlättar samarbetet eftersom de ser behoven 
och förstår verksamheten. Enligt intervjupersonen fungerar samarbetet bra och det är en fördel 
att företagshälsovården är representerade i olika samverkningsforum. Företagshälsovårdens 
roll är bl a att ha uppsikt på lagar och regelverk. Med det menar respondenten att det är 
företagshälsovårdens uppgift att informera om lagändringar samt meddela hur det berör 
företagets verksamhet.  
 
Företaget har haft en del omorganisationer vilket kan uppfattas vara negativt bland personalen 
menar respondenten. Det har bl a inneburit ökat tryck på arbetsledare samtidigt som 
stödresurser har skurits ned. Respondenten säger att från ledningens sida är man medveten om 
detta, men att var och en måste lära sig att ta ett mer eget ansvar på den specifika 
arbetsplatsen. Detta anser intervjupersonen är ett måste för att exempelvis uppnå nollvisionen, 
dvs. ingen skadad.  
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Respondent J 
 
Respondenten har haft olika roller i företaget, men har haft samma arbetsuppgifter under 
några år. För intervjupersonen handlar det om att stödja andra personer i arbetsmiljöarbetet. 
Det innebär bl a att utbilda och lära andra i arbetsmiljöfrågor. Tyvärr har mycket av 
arbetsuppgifterna hamnat på en detaljnivå istället för att vara på en övergripande nivå enligt 
respondenten. När det handlar om detaljnivå blir det att röra i småsaker såsom att lägga upp 
skyddsronder, lösa mindre problem exempelvis hur truck framförs, vems ansvar är detta (från 
ledare) osv. Respondenten menar att detta är frågor som ledare själva ska driva och söka 
information om vad som gäller. Intervjupersonen anser att dennes arbetsuppgifter borde vara 
av en mer övergripande karaktär än vad det är idag. Fokus borde ligga mer på 
samverkansfrågor, utbildnings- och lärandefrågor. Dessa frågor är absolut de viktigaste 
arbetsuppgifterna enligt respondenten. Annars anses det fungera bra med de olika 
samverkningsforum som finns inom företaget. Respondenten upplever att det bra med tre 
nivåer, dvs. från central nivå till de olika lokala nivåerna eftersom det blir feedback uppifrån 
och nedåt i organisationen på ett vettigt sätt.   
 
Respondenten menar att han ska ha en lärande roll vilket innebär att man måste veta mycket 
själv. Det är också viktigt att kunna kommunicera eftersom det måste finnas en 
kommunikation i arbetsmiljöarbetet. Detta likställer respondenten med social kompetens 
vilket denne säger är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Rollen bygger även på att vara lite av 
en problemlösare enligt intervjupersonen. Enligt intervjupersonen är dennes roll att medverka 
och stödja vid planering av skyddsronder, riskanalyser etc upplevs det som att man går in och 
får agera mer operativt än vad som är brukligt. 
 
Vidare säger intervjupersonen att om systemet fungerade som det borde, skulle det finnas en 
bra, väldigt kunnig och duktig skyddsombudsorganisation. Det skulle innebära att det fanns 
en organisation som bättre kunde stötta ledare, medarbetare och chefer utifrån det uppdrag de 
har. Rollen som denna organisation har är att kontrollera, bevaka, medverka och samverka, 
säger respondenten. Dessa uppgifter menar intervjupersonen är oerhört viktiga. 
 
Intervjupersonen tycker att tiden är ett jobbigt fenomen och menar att det är svårt att få 
struktur på arbetet, mycket på grund av att akuta saker kommer upp hela tiden. En svårighet 
som också finns där är att det har varit mycket störningar i arbetet vilket har att göra med alla 
omorganisationer. Det gör att man inte vet vem som är ansvarig för olika uppgifter. Eftersom 
organisationen har varit pressad menar respondenten att vissa arbetsmiljöfrågor, framförallt 
det egna förändringsarbetet, inte drivits så hårt som det borde. Det upplevs också att man 
ibland känner sig utanför, både vad gäller den fackliga rollen och de företagsanpassade 
rollerna.  
 
Respondenten menar att dennes roll kan innebära att verka på lokal nivå, vilket inte är bra 
eftersom det är mer skyddsombudens uppgift. Ibland är det dock så att skyddsombuden vill ha 
med någon med större respekt och av ren auktoritet upplevs det som ett extra stöd för 
skyddsombudet. Intervjupersonen säger att det som kommer från skyddsombudet säger ska 
väga lika tungt som vad kommer från högre instans. Svårigheten är också att ledare inte ser 
gränssnitten mellan de olika rollerna i skyddsorganisationen vilket medför att man ägnar sig 
åt fel uppgifter inom det egna ansvarsområdet. Det kan ju även vara så, enligt respondenten, 
att rollerna är otydliga inom den egna organisationen.  
 
Respondenten menar att det arbetsmiljöarbete som finns på företaget är bra, med tycker att det 
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kan bli bättre. Det som behöver bli klart är bl a de skriftliga delegeringarna. Intervjupersonen 
anser att de som får en delegering borde inse allvaret, men är osäker på om innebörden 
verkligen uppfattas hos alla ledare. Ett förslag är att skyddsorganisationen ska vara med när 
en arbetsmiljöuppgift fördelas. Respondenten säger att man hjälps åt i arbetsmiljöarbetet, en 
stor och viktig resurs är företagshälsovården.  
 
Ett problem som finns inom företaget är ansvarsfrågan, dvs. vad som menas med 
arbetsmiljöansvar. Respondenten menar att man måste reda upp vad som är juridiskt ansvar 
och moraliskt ansvar. Enligt intervjupersonen borde arbetsmiljöansvar ligga i ett eget rör, dvs. 
inte i BAM eller dylikt. Det måste vara rätt målgrupp, men respondenten menar att en form av 
ansvarsklausul nog ändå ligga i den generella BAM-utbildningen. Det som upplevs saknas 
kunskapsmässigt inom arbetsmiljöarbetet är den juridiska aspekten eftersom det förekommer 
en del sådana frågor.  
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Respondent K 
 
Respondenten har varit anställd på företaget under en längre tid och arbetat inom flera olika 
avdelningar. Han har ca tjugo personer i sin organisation. Rollen är att försöka att påverka och 
ha en bra kontakt med de personer som finns inom den egna organisationen. Den viktigaste 
arbetsuppgiften är enligt intervjupersonen, att se till att det inte händer någon olycka. En 
annan viktig uppgift är också att ha kontroll på att de tillbud som ska åtgärdas samt se till att 
de tillbud som sker skrivs. För övrigt handlar arbetsuppgifterna bl a om att gå skyddsronder 
ihop med ledare, hålla utbildning, vara med vid olycksfallsutredningar, hålla organisationen 
uppdaterad med det som sker inom arbetsmiljöområdet, ändringar av lagkrav etc. Mycket av 
småsaker som exempelvis oljefläckar på golvet, uppsatta skyltar och så vidare har tagits upp 
inom TPM-arbetet, dvs. ordning och reda. Detta menar respondenten har hjälpt till i 
skyddsarbetet. Eftersom det saknas kompetens i den egna organisationen har arbetet tenderat 
att hamna på en mer detaljerad nivå än tidigare. Respondenten menar att det som hindrar 
denne från att göra ett bättre arbetsmiljöarbete är att det ligger mycket arbete i den egna rollen 
samt att tiden är en begränsad faktor. Ibland är det också så att produktionen går före 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Intervjupersonen säger att BAM-utbildningen gicks igenom för ett flertal år sedan, men var 
med under en dag för tre-fyra år sedan. Detta var för att se vad som hade hänt sen sist.  
Respondenten menar att BAM innehåller väldigt mycket på kort tid vilket kan vara en nackdel 
eftersom det blir mycket på en gång. Inom organisationen finns det en kompletterande 
utbildning till BAM som en del har gått.  
 
Respondenten tycker det är viktigt för ledarna att ha en bra grund inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. Vidare menar personen att de inte behöver kunna allt, men om det finns en 
bra kunskapsnivå bland ledare underlättar det arbetsmiljöarbetet. Respondenten säger att det 
inte gör något om ledarna kommer och stämmer av med skyddsorganisationen, dvs. nu har vi 
kommit fram till det här, och regelverket säger så, är det bra att vi gör så här. Intervjupersonen 
menar också att fördelen är att ledarna blir med i matchen redan från början och då slipper 
andra ”lära” ut kunskapen. Enligt respondenten finns det en förbättringspotential hos ledare 
angående arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Det skulle underlätta om det fanns mer kunskap i 
AML, utredningar, olika direktiv etc. Något annat som skulle behövas är kunskaper i 
arbetsmiljöekonomi inom organisationen.  
 
Respondenten menar att det finns skillnader mellan de olika delarna, dvs. montering och 
bearbetning, av fabriken. Vid monteringen kan det röra sig om en skenande dragare, 
skärskador från emballage och olika vridningsmoment som kan förorsaka skador. De som 
arbetar vid bearbetningen har andra arbetsmoment där det kan bli slipskador, skärsår, 
brännskador och krosskador. Intervjupersonen anser att det finns en annan jargong vid 
bearbetningen vilket innebär att det är svårt att få de anställda att rapportera tillbud och 
småskador. Det är heller inte så stressigt vid denna avdelning.  
 
Intervjupersonen menar att det finns ledare som är mycket sämre än andra i rollen som ledare. 
Det är väldigt varierande bland ledarna. Det finns vissa personer från olika kollektiv som har  
jargongen att så här har vi alltid gjort och så ska vi också göra fortsättningsvis.  
 
Vad gäller kunskaper i arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö är även det väldigt varierande bland 
ledarna enligt respondenten. På bearbetningen och på underhållsavdelningen finns det någon 
grupp som har ”arbetsmiljökunnandet” men sen finns det grupper som inte alls har detta 
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kunnande och då läggs mycket över på skyddsorganisationen. Skyddsorganisationen har då 
blivit spindeln i nätet i de grupperna. Enligt respondenten uppstår problem där det inte finns 
någon kompetens alls, framförallt där det saknas någon form av spetskompetens inom vissa 
delar på arbetsmiljöområdet. Respondenten anser att detta troligtvis kan förklaras med att det 
är låg prioritet på arbetsmiljöfrågorna.   
 
Intervjupersonen upplever sig inte se så mycket av ledningen och tycker sig det finns mer att 
önska. En belastning är att inte ledningen är så engagerad i arbetsmiljöarbetet, det kan vara 
exempelvis närvaro vid arbetsmiljökommittéer. Respondenten anser att det är mycket att göra 
för den enskilde, men anser att de heller inte då ska ha den rollen som att vara representerade i 
olika forum. Respondenten menar att det är viktigt att engagemanget genomlyses neråt i 
organisationen. 
 
Intervjupersonen anser att arbetsmiljöarbetet på företaget ändå går framåt, det är bättre insikt 
idag än tidigare. Den omorganisation som var förra året upplevdes jobbig, organisationen stod 
under ett år och bara stampa. Under den tiden visste man inte vem som var ansvarig för 
någonting, framförallt fanns det ingen styrning. Enligt respondenten har företaget börjat 
komma på spår igen, omorganisationen kostade mycket vilket medförde att man fick börja på 
noll igen.  
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Respondent L 
 
Respondenten arbetar på en avdelning som ställer höga krav vad gäller stresstålighet bland 
personalen. Arbetet kräver oftast snabba åtgärder och tempot kan vara uppskruvat. Ledaren 
har därför med hjälp av företagshälsovården genomfört hälsoundersökningar på personalen 
och dessutom är det planerat en stresshanteringsutbildning. Ledarens arbetsuppgifter är att se 
till att avdelningen har en bra arbetsmiljö. Detta kan exempelvis vara att se till att det sker 
skyddsronder varje månad. Enligt ledaren ser man hur det ser ut i verksamheten samtidigt 
som de problem som finns rättas till. De som genomför skyddsrond är någon från 
personalavdelningen och skyddsombud. Det hålls också möten på avdelningen, vid behov tar 
man upp personalförändringar och arbetsmiljöförändringar.  
 
Något som intervjupersonen anser sig vara ansvarig för är rehabplaner, dvs. upprätta 
handlingsplaner rörande rehabärenden när det behövs. Ytterligare en uppgift är att ha 
introduktion för nyanställda, framförallt att informera om riskerna för den specifika 
arbetsplatsen. Ledaren menar att den totala arbetsmiljön är viktig och tillägger att individens 
välbefinnande speglar hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Till detta har ledaren hjälp av 
VAS-enkäten (företagets mätning av psykosociala arbetsmiljön) vilket visar det som är bra 
och dåligt. Enligt respondenten visar den vad avdelningen fortsättningsvis ska arbeta med och 
vilka problemområden som finns.  
 
Intervjupersonen är medveten om att han har fått en delegering men säger att den inte är 
delegerad ännu. Ledaren menar att det finns en äldre delegering men pga av omorganisation 
gäller den inte. Respondenten förklarar innebörden av delegeringen med att det övergripande 
ansvaret ligger på dennes chef, men när uppgifter delegeras ner till en lägre chefsnivå då har 
den ledaren egentligen samma ansvar. Det kan vara personalansvar och dylikt. Vad gäller 
returnering av en uppgift svarar respondenten med att han inte vet exakt hur det fungerar men 
att han tror det. Problemet är resurser, inte att personella sådana utan snarare ekonomiska 
medel. De rationaliseringar som förekommer drabbar också ekonomin i form att 
kostnadsbesparingar vilket ledaren upplever försvårar arbetsmiljöarbetet. Det som då oftast är 
lättare att få resurser till är det som berör den fysikaliska arbetsmiljön.  
 
Den tid som läggs ner på arbetsmiljöarbete uppskattas av ledaren till någon timme i veckan. 
Information om arbetsmiljölagstiftning fås genom lokala samverkansforum samt 
företagshälsovård då framförallt i form av skyddsingenjören. Svårigheten som ledaren 
upplever är att veta vad som berör specifikt den egna verksamheten och arbetsplatsen. Det 
viktiga är att veta var informationen finns sedan får man enligt respondenten läsa sig till hur 
det påverkar arbetsplasten. Det finns också ett problem att försöka läsa ut vad som gäller i 
lagstiftningen eftersom språket är svårt. Ledaren menar att det vill till att känna till vad som 
gäller med skyddsföreskrifter och skyddsutrustning eftersom det berör personsäkerheten. 
Vilka kunskapskrav som finns på ledarrollen är enligt respondenten inte så tydligt. Ledaren 
säger att det är svårt att veta hur långt man som chef ska gå, men upplever att det finns ett 
ansvar hos ledaren att se till att säkerheten hålls.  
 
De arbetsmiljöutbildningar som intervjupersonen har gått är BAM och EPOS. Enligt 
respondenten saknas det en kontinuitet av BAM-utbildningen, eller en form av uppfräschning 
skulle vara bra. Ytterligare områden som det behöver utbildas i är ledarskapet kopplat till 
personsäkerhet, belysning av friskfaktorer, arbetstidslagen samt lagar och avtal. 
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Respondent M  
 
Respondenten har haft en rad olika roller i företaget men har haft nuvarande befattning en 
kortare tid och upplever sig vara harmonisk med arbetet den omgivning som finns på arbetet. 
Intervjupersonen arbetade tidigare mycket med teknik, det upplevdes dock lite ”dött”. 
Personen säger också att det har varit en intressant resa att bli personalansvarig och tycker att 
det handlar mycket om beteenden när man arbetar med människor vilket inte alltid är så 
logiskt.   
 
Ledaren har inte så många personer under sig, utan är en av de ledare som har minst antal 
personal. Ansvaret delas, enligt respondenten, med en processansvarig där intervjupersonen är 
den som har personalärenden medan den andra personen har den tekniska delen. Ledaren 
beskriver ansvaret som att verksamheten ska levererar vad som lovats, gällande ekonomi och 
kvalitet, dvs. rätt antal motorer i rätt tid med rätt kvalitet och rätt kostnad. Under senare år har 
det, enligt respondenten, stort fokus på att rationalisera verksamheten vilket har märkts av på 
olika sätt. Det har också stridits för att göra rationaliseringarna så enkla som möjligt på 
enheten. Respondenten anser att det är viktigt att de som drabbas av rationaliseringen får 
medverka i processen. Samtidigt är det centralt att samverka med andra grupper inom 
verksamheten, bl a med produktionsteknikerna. Nyckeln att lyckas med 
rationaliseringsarbetet är, enligt ledaren, att verkligheten överensstämmer med den bild som 
teknikerna har.   
 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som ledaren beskriver är att få ledarna att känna ett 
ansvar, att de har ett mandat. Enligt respondenten är det viktigt att de känner sig trygga i sina 
roller och framförallt få dem att samarbeta. Respondenten menar att hans roll mycket handlar 
om att driva ett förändringsarbete, som bl.a. innebär att engagera sina medarbetare på olika 
sätt. Andra uppgifter som ledaren ansvarar för är att se till att skyddsronderna fungerar. 
Ledaren menar att skyddsombuden och huvudskyddsombud har en stor del i dessa. 
Respondenten är med och planerar, men att förslaget kommer från huvudskyddsombudet 
eftersom ledaren har bett om det. Ombudet förankrar förslaget hos ledaren och denne skriver 
under. Ledaren säger att skyddsrond görs varje månad av skyddsorganisationen därefter sker 
det en avstämning med ansvarig chef. Intervjupersonen anser att skyddsorganisationen står för 
kompetensen i detta.  
 
Förutom skyddsronder sker det kontinuerligt revision i verksamheten, bl a TPM-revisioner 
där ser till att det är ordning och reda. Ansvaret vem som gör uppgiften försöker man sprida ut 
bland personalen för att skapa en delaktighet. Enligt ledaren finns det också en del 
koordinatorer som har olika uppgifter i verksamheten. Ytterligare en process som ledaren är 
delaktig i är VASA-analysmetoden där produktionstekniker utgår ifrån den ergonomiska 
analysen när de gör riskanalyser. Eftersom det under resans gång sker förändringar, 
exempelvis att medarbetare upplyser om obekväma arbetsställningar som förorsakar ont i 
handleder etc. I dessa fall säger respondenten att han tar hjälp av huvudskyddsombud som i 
sin tur kontaktar företagshälsovård och ergonom. Tillsammans med produktionstekniker gör 
man sedan en ny riktad analys.  
 
Den psykosociala arbetsmiljön menar ledaren fångas upp i den enkät som alla anställda får 
fylla i. Respondenten menar att problemet har varit den stora omsättningen av ledare på 
enheten som har försvårat uppföljningen av arbetet. 
 
Ledaren har fått en delegering muntlig men inte skriftlig, men säger att det inte finns några 
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problem med vad som vederbörande är ansvarig för. Upplever att delegeringen som finns är 
klar och tydlig. Eftersom ledaren själv inte har någon skriftlig delegering innebär det att 
dennes ledare heller inte har någon delegering. Respondenten anser att tiden är en brist och 
det utgör ett av de största hindren för att göra ett ännu bättre arbete. Enligt intervjupersonen 
läggs det ner många timmar på arbetsmiljöarbete för hans del, ska personalarbete räknas in 
blir det runt tjugo timmar per vecka.  
 
Intervjupersonen menar att han är en av de få ledare som inte har genomgått BAM-
utbildningen, men däremot EPOS. Någon djupare kunskap om lagstiftning och regelverk är, 
enligt ledaren, något som inte behövs. Däremot anser ledaren att kunskapen ska finnas i vem 
denne ska vända sig till, var någonstans man kan hämta information och vem som ska 
kontaktas för att få hjälp.      
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Respondent N 
 
Respondenten har arbetat som ledare i några år och är ledare på en relativt stor avdelning. 
Avdelningen sköter underhåll på maskiner så det innebär mycket driftsäkerhet där det är 
mycket arbete med maskiner. Ledaren menar att han inte är ute så mycket i produktionen utan 
rollen innebär att styra verksamheten från kontoret. Uppgiften är att se till att det är rätt 
personal i tjänst, dvs. rätt antal personer, att det finns rätt kompetens för arbetet som ska 
utföras och att personalen har rätt inställning till arbetet.  
 
Ledaren menar att säkerheten är viktig och att de måste arbeta säkert, vilket bl a innebär att 
man inte arbetar när maskinen är i gång. Det finns också mycket säkerhetsgrindar vid 
maskinerna. Respondenten säger att hans uppgift är inte att agera operativt utan att plocka 
fram rutiner på arbetssätt och utifrån säkerhetsföreskrifter. Pga en olycka i Köping där en 
anställd förolyckades har säkerheten i verksamheten skärpts efter det. Ledaren har bl a varit 
med att ta fram en checklista som reparatören använder när en maskin ska lagas. Det innebär 
att denna checklista beskriver vad reparatören gjort för att säkerställa säkerheten vid det 
arbete han utför.   
 
Enligt ledaren går han ut och gör stickkontroller (som rör arbetsmiljö) ibland på avdelningen. 
Det kan vara att se om säkerheten sköts som den ska, ex. att låsblock används till 
maskingrindarna, att skylt har satts upp när arbete pågår, truckkörning mm. Respondenten 
menar att han som ledare är skyldig att se till att de anställda på avdelningen sköter sina 
arbetsuppgifter utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Ledaren säger att han själv går in 
och söker information och tar inte så mycket hjälp av företagshälsovården. Han fortsätter 
vidare och menar att han måste söka information själv, dvs. vad de föreskrifter och 
förordningar ”säger” som tillämpas inom verksamheten. Det tillägga att emellanåt tas det 
hjälp därifrån men ledaren anser att det är hans skyldighet att hålla sig upprättad av 
regelverket och söka den information som behövs. Respondenten anser att det sedan är hans 
uppgift att förmedla informationen vidare till sina anställda. Uppfattningen är att det är svårt 
att uppfatta eller tolka den text som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, det är lättare med 
de populärskrifter som finns på nätet. 
 
Ytterligare en uppgift som ledaren har är att utifrån sin roll är ansvarig att informera om 
riskerna i verksamheten. Vidare planeras det in möten varje vecka som har en stående agenda 
där arbetsmiljö finns med som en stående punkt. Det som gås igenom är exempelvis 
rapporterade tillbud och ombyggnationer som påverkar arbetsmiljön. Eftersom 
skyddsombuden är med har de också möjlighet att yttra sig. Ledaren säger att han ibland är 
med på skyddsronderna. På ledarens avdelning har man gjort en fördelning av olika uppgifter 
mellan de ledare som finns, det innebär bl a att en kollega till honom har hand om 
skyddsronderna. Detta gäller även tillbudsrapporteringen menar respondenten. Resultatet 
delges intervjupersonen men mer än så sker inte.  
 
Respondenten menar att dialogen med skyddsorganisationen är bra, tycker att det är ett bra 
samarbete med skyddsombudet. Det är bra att ta hjälp av skyddsombuden för att missionera ut 
budskap bland personalen tycker ledaren.   
 
Ledaren har gått EPOS men inte BAM-utbildningen. Han har däremot gått ITM-kurs när han 
gick in i ledarrollen. I denna utbildningen ligger det ett större arbetsmiljöblock. Enligt 
respondenten finns det ett problem med de arbetsmiljöutbildningar som företaget har och det 
finns så olika verksamheter i företaget. Det gör att utbildningarna funkar bättre eller kan 



 96 

upplevas passa en verksamhet bättre än en annan. Ledaren menar att man borde göra 
framförallt EPOS på ett annat sätt. Enligt respondenten kunde det finnas en grund-EPOS som 
fungerar som en grundplåt och sedan utifrån den bygga på med olika avsnitt för specifik 
verksamhet. Ledaren menar vidare att mycket av det som nämns i utbildningen om 
driftsäkerhet, skyddsutrustning etc kanske inte är så intressant för monteringsavdelningen, där 
är den ergonomiska kunskapen mer intressant. 
 
Intervjupersonen vet att han fått en delegering men har inte fått någon skriftlig sådan. Är 
medveten om vad det innebär och säger att med ledarrollen följer ett visst ansvar. Resurser 
finns även om de ekonomiska resurserna har blivit sämre. Det som då får stå tillbaka är 
mycket av förbättringar vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Tiden har också blivit mer 
och mer pressat pga av att mycket att det stöd som fanns tidigare från personalavdelningen. 
Ungefär sex till åtta timmar i veckan tror ledaren att han lägger ner på arbetsmiljöarbete. 
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Respondent O 
 
I den miljö som respondenten arbetar är det mycket fortlöpande tillsyn av bl a tryckkärl, olika 
lyftredskap och lyftanordningar. Detta är något som inte han sköter utan får tillsynpapper etc 
för arkivering. Ledaren har gått BAM för några år sedan men inte EPOS. Som många andra 
har respondenten i samband med ledarrollen gått ledarutbildning där det ingår 
arbetsmiljöutbildning. För respondenten är det viktigt att arbeta mot mål och menar att hans 
roll är att leda de anställda för att de uppsatta målen ska nås. Den psykosociala arbetsmiljön 
arbetas det med en del enligt ledaren. Det ansvar som respondenten har är att följa upp den s k 
VAS-enkäten. I enkäten ser man var man har de största problemen och då får vi arbeta med 
det. Ledaren går med på någon skyddsrond ibland annars sköts det av skyddsombudet. 
 
Respondenten menar att ett enat arbetssätt är målet och har ansvar att utarbeta ett effektivt 
arbetssätt. Strävan är också att alla ska ha ett eget ansvarsområde, vilket även gäller 
arbetsmiljön. Istället för att ledaren ska vara ansvarig för ”allt” anser han att det är bättre att 
trycka ut mer ansvar på den enskilde individen vilket skapar ett större engagemang bland 
personalen enligt respondenten.   
 
Enligt ledaren är det viktigt med ett systematiskt arbetssätt. Han tror att ledarrollen på 
företaget kommer att förändras från att ha hand om väldigt mycket på detaljnivå till att vara 
mer övergripande och arbeta mer systematiskt med förändringar som berör bl a arbetsmiljön. 
Det kommer också att bli mer fokus på uppföljning av olika slag än vad det är idag där även 
man kommer att se en större fördelning av olika arbetsmiljöuppgifter till den enskilde. 
Uppgifter som idag kanske ligger på en chefsnivå.  
 
Intervjupersonen är med och planerar de revisioner som görs på avdelningen. Förutom att han 
är med och genomför den går också ett s k. TPM-stöd med. Vidare sätts det ihop en del 
arbetsmaterial till olika utbildningar vilket han är ansvarig för. Revisionerna berör mycket 
arbetsmiljö enligt ledaren då det handlar om ordning och reda. Respondenten menar att 
ordning och reda handlar om att fostra organisationen där alla tar sitt eget ansvar. Revisionen 
går ut på att se vad det är som avviker och åtgärda detta. TPM-stödet är bra för det ger en vink 
om hur statusen ser ut i verksamheten inom olika områden, så också arbetsmiljö. 
 
Delegeringsdokumentet har gåtts igenom med överordnade chef. Ledaren anser att han har 
full koll på vad vilka skyldigheter som medföljer och vad det innebär. Han säger att han aldrig 
har returnerat någon arbetsuppgift men vet hur det går till. De personella resurserna anser 
ledaren vara bra men menar att de ekonomiska resurserna kan vara ibland otillräckliga. Det 
som hindrar vederbörande att göra ett bättre arbete är tiden som kan vara besvärlig men anser 
att det faktiskt kan bero på en själv också hur man planerar arbetet eller att kunskapen kan 
vara bristfällig. 
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Respondent P 
 
Ledaren har stor erfarenhet inom flera arbetsmiljöområden. Han har bl a arbetat med 
ergonomi. Den största uppgiften är att driva enheten mot uppsatta mål. 
Arbetsmiljöuppgifterna består av att bedriva ett förebyggande arbete med bl a 
tillbudsrapportering (se till att de anställda skriver tillbud), förändringsarbete i form av riktade 
skyddsronder. Det handlar om att också att bedriva ett skadefritt arbete, vilket bygger på 
ledningens uppsatta vision den skadefria fabriken. Med följer att arbeta mycket med 
säkerheten på avdelningen. Det kan vara larminstallationer, brandrisker. Enligt ledaren 
förekommer det en del ensamarbete som gör det viktigt att arbeta mot olika säkerhetsåtgärder. 
 
På avdelningen har man något som kallas teknikmöten där arbetsmiljö finns med. Det som 
behandlas på dessa möten kan vara säkert bildskärmsarbete eller hur ensamarbete ska 
bedrivas på ett säkert sätt. Eftersom ledaren är själv (som ledare) på sin avdelning upplever 
han att det kan vara tufft ibland eftersom det inte finns någon att ”bolla” med. I rollen som 
ledare följer ett stort personalansvar vilket innebär att inte bara hålla kontakt med de som är 
på jobbet utan även de som är hemma av olika orsaker. Ledaren menar att det är viktigt för 
honom att se till att lagar och föreskrifter efterlevs bland den egna personalen. Respondenten 
säger vidare att det egna arbetsmiljöarbetet tar ca fem timmar i veckan och då räknar han inte 
in personalvård i detta.  
 
Har gått EPOS alldeles nyligen. Enligt ledaren är det nu tänkt att han och skyddsombudet ska 
hålla samma utbildning för sina anställda vilket innebär en del jobb. Respondenten menar att 
det material som de har fått vid den egna utbildningen kanske inte riktigt är anpassat till den 
egna personalen beroende på verksamhet. Det gör att det behöver omarbetas för att passa till 
dom som ska utbildas. BAM-utbildningen säger ledaren att han gick för en längre tid sedan, 
vilket gör att det är svårt att uttala sig om vad som saknades och hur bra den egentligen är. 
Men det ledaren kan uttala sig om är att det är en grundnivå inom arbetsmiljöområdet som 
borde leda till att det blir en uppdatering eller att det tas ytterligare ett steg på en högre nivå.  
Den nivå som BAM representerar är dock nödvändig att ha för de som har en chefsnivå enligt 
respondenten. 
 
Arbetsmiljöområden som avdelningen berör är bl a härdplaster, buller framförallt, mycket 
luftföroreningar i form av disel- och bensinånger från motorer. Som ledare måste man då ha 
koll på vad lagstiftningen säger menar respondenten. AFS:arna är svåra att läsa, pga av det 
juridiska språket därför tar man en hel del hjälp av företagshälsovårdens skyddsingenjör. 
Enligt ledaren är personalavdelningen sammanhållande vad gäller VAS-enkäten 
(undersökning av den psykosociala arbetsmiljön) men ledarens ansvar är att göra en egen 
uppföljning av den. Respondenten säger vidare att man som ledare har ett väldigt stort ansvar 
att följa upp enkäten på ett bra sätt.  
 
Delegeringen är ledaren medveten om att han har. Svårigheten med delegeringen anser 
ledaren att det för hans del är otydligt vem som är ansvarig för en del av den lokalyta som 
finns inom avdelningen. I detta fall anser ledaren att delegeringen är oklar och anser också att 
det är otydligt uppåt i organisationen eftersom han säger att han inte riktigt vet vilken 
ledarnivå som man ska gå vidare till ibland, framförallt vad gäller ansvarsfrågan. Han tror att 
det beror på att rollerna i verksamheten inte är så tydliga som man skulle önska. Resurserna 
finns i de flesta fall, men tycker att det är svårare att få resurser idag, framförallt de 
ekonomiska. Det handlar också om, som ledaren upplever det, att han själv får driva den 
ekonomiska processen.    
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Beroende på effektiviseringar och dylikt har arbetsmiljöarbetet ökat. Ledaren menar att 
arbetsmiljöarbetet idag tar mer av dennes resurser än tidigare. Detta gör att det tar tid, vilket 
ledaren upplever som tidsbrist. Respondenten tror också att det idag är en större styrning från 
ledningens sida vilket gör att det blir mer pappersarbete nu än tidigare. Ledaren upplever att 
tiden är en begränsad faktor. Respondenten upplever att han var mer delaktig i det 
övergripande arbetsmiljöarbetet förr än vad han är idag. Idag är det mer på detaljnivå vilket 
inte han anser är bra. 
 
Intervjupersonen är medveten om hur han ska returnera en arbetsuppgift men har inte gått 
igenom det med den som delegerat. Matrisen har heller inte gåtts igenom ordagrant. Tycker 
dock att han har de befogenheter som behövs för att genomföra de arbetsmiljöuppgifter som 
han fått. Respondenten menar att i den befattning som han har följer ett arbetsmiljöansvar 
men vet inte specifikt vad det innebär.  
 
Ledaren menar att det är företagshälsovården som ska vara experter på arbetsmiljöområdet 
medan ledaren ska ha en övergripande kunskap. Exempel på utbildning skulle vara att ha en 
form av light version på BAM-utbildningen, interaktiv utbildning etc. Generellt måste också 
ledare bli bättre på att tillämpa de mjukare delarna, psykosocial arbetsmiljö, bättre än idag. 
Det som hindrar ledaren att driva ett bättre arbetsmiljöarbete är framförallt tiden men andra 
faktorer som finns är ekonomi, kunskaper och erfarenheter.  
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Flödesschema för implementering av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter 

 
 

 
 

Företagshälsovården erhåller ny föreskrift 

Företagshälsovården ger Person Vagnar Motor 
råd hur föreskriften påverkar verksamheten 

Skyddskommittén behandlar Företagshälsovårdens 
tolkning/bedömning och tar fram hälsoplan med 

en uppdragsansvarig 

Handlingsplan föredras ledning Motor 
som beslutar om handläggning 

Information om beslut och handläggning 
via linjechefer 

Uppdragsansvarig genomför uppdraget 
enligt handlingsplan 

Skyddskommittén följer upp att handlingsplanen 
blir genomförd via uppföljningslista 

Bilaga 4 




