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A B S T R A C T 

A M O T I V A T I O N B A S E D A N A L Y S I S O F T H E W O R K I N G E N V I R O N M E N T A C T I V I T I E S 

I N A G R O U P O F S M A L L M A N U F A C T U R I N G E N T E R P R I S E S 

The principal aim o f this thesis is to describe, analyse and find new knowledge about the 
maintenance and development o f the work ing environment in a group o f minor Swedish 

manufacturing enterprises from a managerial and motivational perspective. Another aim has been 
to discuss applications on a larger scale and give recommendations for how the development o f 
the working environment in minor enterprises can be improved. 

This study consists o f two pilot studies and a main study which have been carried out as 
hterature studies and case studies. The case studies are mainly based on interviews w i t h forty 
managers f r o m forty companies in Sweden w i t h less than f i f t y employees. 

A model based on expectancy theory has been used to study, describe and explain the 
motivation o f the company managers to attend to the work ing environment. 

This study shows that the results o f the maintenance and development o f the working 
environment are important for the motivation and that there are a great number o f primary and 
secondary results that are very highly valued as expected or actual results. Particularly important 
motivating factors are the ideas the managers have o f the primary effects: comfort and well being, 
pleasure in work and secondary effects: efficiency, productivity and profit . 

Since the motivation for this k ind o f work shows great individual differences, i t should 

primarily be regarded as an individual phenomenon and therefore measures taken to increase the 
motivation for improving the work ing environment should be based on this state o f things. 

The case studies show that high motivat ion is important, but the most important factor to 
explain success is an active, independent and dedicated staff. In the most successful firms this has 

often been brought about by means o f a work organisation and leadenhip characterised by 
delegation o f tasks and decisions, focus on the customer, development o f competence, dialogue, 
direct contact and a positive learning climate. 

The ways o f tackling the problems o f the working environment are to a great extent a 
reflection o f how other parts o f the operation are organised and managed. M a n y o f the successful 
managers in this study have meritoriously managed to involve the staff i n the maintenance and 
development o f the working environment. Instead o f formalising the activities, daily and direct 
contacts w i t h the staff have been used. The work is kept up to date and active by means o f this 
dialogue and discussion. Delegation o f tasks and decisions is also an important element in many 
successful managers work w i t h these matters. A strong emphasis on mutual understanding and 
consensus is also a distinguishing characteristic o f many successful managen. 

Therefore the most important advice to the Board for Occupational Safety and Health and the 
Labour Inspectorate is to introduce a strategy o f change based on learning to replace the current 
more programmatic one which is predorninandy focused on the employer and his planning for 

the future. A strategy based on learning is characterised by locally initiated experiments that are 
carried out and evaluated. The strategy o f learning imphes that a great number o f staff members 
are involved i n a project to bring about changes. The strategy involves less planning and 
preparation since emphasis is put on application and is therefore more adapted to the way a 
minor enterprise normally functions. This accumulates competence to cope w i t h changes not only 
on a day to day basis but also what may have to be handled in the future, i n a dynamic world. 
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l B A K G R U N D 

I Sverige har v i en mer än 100-årig arbetarskyddstradition där inslaget av lagstift

ning och myndighetskontroll är starkt. Den svenska arbetsmiljöpolitiken har 

baserats på en stark välfärdsstat med en omfattande arbetsmiljölagstiftning, vilket 

från bör jan kan sägas vara influerat av utvecklingen i England och Tyskland i 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Ett lokalt samarbete mellan arbets

givare och anställda, vilket är en klar influens från utvecklingen i USA efter 

sekelskiftet, är också kännetecknande för den svenska traditionen (Johansson 

1996). Statens krav på arbetarskydd är dock, enligt min mening, i allt för h ö g 

grad utformade utifrån ett myndighets- och storföretagsperspektiv. Detta har 

resulterat i olika svårigheter i de mindre företagen, både för företagarna och för 

tillsynsmyndigheten. Ett aktuellt exempel är hur dålig genomslagskraft kravet på 

intemkontroll haft i de mindre företagen. 

Trots att den mesta arbetsmiljöforskningen inriktats mot frågeställningar som 

främst är aktuella i större företag har ändå vissa forskare1 tidigt och under lång tid 

intresserat sig för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i mindre företag. Det är 

också tydligt att intresset för småföretag och möjligheterna att finansiera forsk

ning kring småföretag ökat under de senaste åren. Som jag ser det har dock 

många som studerat arbetsmiljöarbetet i första hand uppmärksammat bristerna i 

de mindre företagens arbetsmiljöarbete, och då i termer av hur pass illa det 

överensstämmer med det gällande regelverket och de föreställningar som funnits 

om hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas. M i t t intryck är att man oftast har ana

lyserat arbetsmiljöarbetet utifrån sitt eget perspektiv som arbetsmiljöexperter, 

kombinerat med ett myndighets- och storföretagsperspektiv. Förtjänsterna i de 

mindre företagens arbetsmiljöarbete har knappast uppmärksammats vilket är i 

linje med den tradition av "eländesforskning" 2 som finns inom det arbets

vetenskapliga fältet. 

Under 1989 och 1990 ingick jag tillsammans med professor Jan Johansson 

som sekreterare i Arbetsmiljökommissionens Småföretagsgrupp (SOU 1990 a, b). 

Jag kom då i kontakt med ett stort antal företagare när v i skulle undersöka deras 

reaktioner på kommissionens förslag. En sak som slog mig då och som for t 

farande är aktuell är hur olika myndighetemas och företagamas syn är på arbets-

miljöarbete. Båda perspektiven har ett berättigande, men är så pass olika att det 

är svårt att hitta lösningar som tillgodoser båda parter. När jag idag ser tillbaka på 

vårt arbete i Småföretagsgruppen tycker jag att v i ganska ensidigt ställde oss på 

1 Här bör speciellt Kaj Frick och Ann-Beth Antonsson nämnas, båda med en omfattande vetenskaplig publicering 

inom området. 

2 Med "eländesforskning" menar jag att tonvikten lagts vid att kartlägga problem och brister istället för att 

fokusera på lösningar och möjligheter. 
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myndigheternas och arbetsmiljöexperternas sida i analysen. Vårt förslag t i l l 

modell för lokalt arbetsmiljö- och rehabilteringsarbete på de små arbetsplatserna 

andas en hel del formynderi gentemot företagen och försvar av ett traditionellt 

organiserat arbetsmiljöarbete. M e d ett kompletterande företagarperspektiv i 

utredningsarbetet är jag övertygad om att rekommendationerna fatt en annan 

och mera realistisk utformning. 

Genom olika uppdrag 3 har jag själv sett att arbetsmiljön i mindre företag 

kunnat variera väldigt mycket mellan olika mindre företag, trots att företagen i 

stort sett bedrivit likadan verksamhet. Denna stora variation har både förvånat 

och intresserat mig. Många gånger har jag frågat mig vad som orsakat dessa stora 

skillnader mellan företagen. Varför är det så bra i det ena företaget och varför är 

det så dåligt i det andra? Intui t ivt har jag känt att svaren finns att söka hos före

tagaren och hans/hennes föreställningar om arbetsmiljön och effekterna av 

arbetsmiljöarbetet. 

Ti teln på min avhandling "En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet 

i en grupp tillverkande mindre företag", kräver en viss förklaring. Företagaren 4 , 

chefen i ett mindre företag, påverkar självfallet väldigt mycket vad som sker i 

företaget och det är ett huvudskäl t i l l varför jag valt att undersöka hans eller 

hennes motivation att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Motivationsaspekterna har i 

tidigare forskning knappast behandlats då det gäller att få fram ett fungerande 

arbetsmiljöarbete i de mindre företagen. Andra mer konkreta frågor som t ex 

utbildning, kunskaper, information, företagshälsovårdens roll , bidragssystem, 

företagens servicebehov etc har undersökts och utretts på en mängd olika sätt. 

Gemensamt för många av dessa utredningar är att småföretag i allmänhet ses som 

svaga och i behov av stöd i arbetsmilj öarbetet. Inte minst i politiska kretsar om

huldas uppfattningen att småföretag behöver samhällets stöd i olika former, för 

att etableras, drivas, överleva och utvecklas. I slutet av 1980-talet delade jag i stort 

sett denna bild av småföretagen, men jag har med en ökad kontakt med små

företagare kraftigt reviderat m i n uppfattning. Jag uppfattar inte längre företagare 

som personer som behöver stödjas utan tvärtom som starka, initiativrika och 

handlingskraftiga människor som klarar väldigt mycket på ett bra sätt utan sam

hällsstöd. Detta är också en vikt ig anledning t i l l att jag undersökt och analyserat 

just motivationen för företagares arbetsmiljöarbete. 

3 Främst genom vår institutions Arbetsmiljöservice, en konsultationsverksamhet där företag med högst 50 anställda 

kan få kostnadsfri konsultation under maximalt 16 timmar och rabatterad konsultation därutöver. Verksamheten 

finansieras av Ridet för arbetslivsforskning. 

4 Här och i fortsättningen används beteckningen företagare synonymt med beteckningen småföretagare. 
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1.1 F O R S K N I N G S F R Å G A N 

Under avhandlingsarbetet har jag haft en övergripande forskningsfråga. 

• H u r kan man beskriva arbetsmiljöarbetet i mindre tillverkande företag 

utifrån ett företagar- och motivationsperspektiv? 

Denna fråga har under genomförandet av arbetet successivt brutits ned i del

frågor som jag försökt belysa och besvara. Delfrågorna har baserats på den teori 

och modell jag använt mig av. 

1.2 M Å L 

Målen med detta avhandlingsarbete utgörs av ett vetenskapligt huvudmål och ett 

mera tillämpat mål. 

• Forskningsmålet har varit att med vetenskapliga metoder beskriva, analysera 

och ta fram ny kunskap om arbetsmiljöarbetet i mindre tillverkande företag 

utifrån ett företagar- och motivationsperspektiv. 

U töve r detta mål har jag haft som mål att sätta in resultat från undersökningen 

i ett större sammanhang och diskutera hur arbetsmiljöarbetet i de mindre fö re 

tagen kan förbättras. Mera specifikt har jag velat diskutera hur Arbetarskydds

styrelsen och Yrkesinspektionen bör förändra sitt agerande gentemot denna 

grupp av företag. 

1.3 S T U D I E N S E M P I R I S K A BAS 

De empiriska studierna är gjorda i företag vilka klassificeras som Tillverkningsin

dustri enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI). Företagen finns i Norrbotten 

och Västerbotten. I två förstudier undersöktes företagsledarna i 20 företag med 

mellan 2-45 anställda och i en huvudstudie undersöktes sammanlagt 20 andra 

företagsledare i 20 företag. Här varierade antalet anställda mellan 5-43 personer. 

Två av dessa företag ingick i koncerner medan övriga var fristående privata före

tag. Alla företag var privatägda aktiebolag. Urvalet av företagare presenteras när

mare i kapitel 4 Metod och genomförande. Jag v i l l dock redan här ge en bak

grund t i l l varför jag valt att studera just tillverkande företag. 

Tillverkningsindustrin, som personalmässigt domineras av större företag, är 

intressant av flera skäl. Ett skäl är att den har en lång tradition av arbetarskydd 

beträffande den fysiska arbetsmiljön (Johansson 1996) och att den organisatoriskt 

ofta legat före andra näringsgrenar. Under de senaste decennierna har v i t ex 

kunnat se hur arbetsorganisatoriska trender ofta först tillämpats inom tillverkande 
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industri för att sedan spridas t i l l bl a offentlig verksamhet (Sandberg 1997). V i har 

också sett att den arbetsorganisatoriska utvecklingen inte gått lika snabbt i de 

mindre företagen som i de större (Rendahl 1995). Det fmns dock flera mindre 

tillverkande företag som nått stora affärsmässiga framgångar genom att tillämpa 

nya arbetsorganisatoriska grepp5 (Docherty 1996). 

De mindre företagen är intressanta bl a för att de oftast arbetar med arbets

miljön på ett mindre formaliserat sätt och ändå inte kan beläggas med avsevärt 

sämre arbetsmiljöer än de större och mer organiserade företagen. Off ic ie l l statis

tik över rapporterade arbetsolycksfall och sjukskrivningstid (Bengtsson 1995) 

indikerar snarare att arbetsförhållandena skulle vara bättre på de mindre arbets

ställena, men Bengtsson menar att någon sådan slutsats ändå inte kan dras och för 

fram olika skäl för det. Arbetsmiljöläget i de små företagen är omdebatterat av 

många forskare och intressenter vilket framgår av avsnitt 2.3 Arbetsmiljöarbete 

och arbetsmiljö i mindre företag. 

Jag har tidigare starkt ifrågasatt internkontrollkravens lämplighet för de 

mindre företagen och efterlyst alternativ som i högre grad utgår från företagens 

behov och förutsättningar och mindre från myndighetemas. Framför allt har jag 

kritiserat internkontrollens fokusering på planering och dokumentering av 

arbetsmiljöarbetet (Johansson, B. , Johansson, J. 1993). Undersökningar av hur 

intemkontrollkraven efterlevs (bl a Yrkesinspektionen 1995) har också genom

gående visat att tillämpningen av intemkontrollkraven varit lägre vid de mindre 

arbetsställena. Tillverkande företag har dock anammat internkontroll i högre 

grad än företag inom servicenäringen och är därför intressanta att studera. 

Inom de större tillverkande företagen har en fokusering på kärnverksamhet 

(outsourcing) och nedbantning (downsizing) under senare år lett t i l l att allt fler 

mindre, små och medelstora företag knutits upp som underleverantörer. (Martin 

& Schuman 1997, Sandberg 1997). Denna trend är mycket stark och man kan 

framöver förvänta sig att en allt större del av tillverkningsarbetet kommer att ske 

i mindre, små eller medelstora företag. Arbetsmiljöarbetet i dessa företag blir 

därmed allt viktigare när man beaktar antalet sysselsatta i företagen. 

Den uppluckring av de större företagens interna och externa gränser som 

beskrivs av bl a Ashkenas (1997) och som kan sammanfattas i begreppet "gränslösa 

organisationer" förväntas även få ett visst genomslag i de mindre företagen. Nä t 

verksorganisation bedöms bli den organisationsform som kommer att dominera 

de närmaste decennierna (Rendahl 1995). 

Hittills har arbetsorganisatoriska trender spridits från större t i l l mindre företag 

(Rendahl 1995), men det borde vara ful l t möjligt att vända influenserna. Genom 

att studera arbetsmiljöarbetet i mindre företag inom tillverkningsindustrin borde 

5 Ett av de främsta exemplen är här Gargnäs Elteknik AB som med en traditionell organisation stod pä konkursens 

rand, men tack vare en radikal omläggning av arbetsorganisationen lyckades vända utvecklingen till en stor 

afrarsmässig framgång. 
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det vara möjligt att ta fram kunskap som också kan utnyttjas i andra näringsgrenar 

och även i större företag som strävar att omorganisera sin verksamhet till allt 

mindre enheter. Man kan konstatera att flera mycket stora företag under senare 

år valt att organisera sin egen verksamhet i form av mindre och mer självständiga 

enheter, snarlika fristående mindre företag. Det här i Sverige kanske mest kända 

exemplet är A B B (Sandberg 1997). 

En vikt ig anledning t i l l att jag valt att studera tillverkningsindustri är också att 

jag personligen har störst erfarenhet av och intresse för denna näringsgren. Både 

genom tidigare arbete inom industrin och genom nuvarande arbete, i fo rm av 

forskning, uppdrag och undervisning inom områdena utformning av arbets

platser och produktionssystem. 

1.4 B E G R E P P O C H D E F I N I T I O N E R 

I forskningen används en mängd begrepp som inte alltid är entydiga. Jag pre

senterar därför här viktiga begrepp och definitioner för denna undersökning. 

Mindre företag: Det kanske vanligaste sättet att definiera företagsstorlek utgår från 

antalet anställda. Det finns dock många andra kriterier för att definiera företags

storlek då det gäller mindre företag, exempelvis möjl igheten för ägaren att leda 

sitt företag, möjl igheter att fatta beslut utan extern inblandning, företagets ställ

ning på marknaden (Bolton 1971). 

Storey (1994) har i en noggrann genomgång av olika storleksdefinitioner 

poängterat att diskussioner om definitioner av små företag blir fruktlösa så länge 

det inte går att visa att storleken är en faktor som påverkar företagets prestation, 

agerande. O m däremot en viss storleksgräns klart påverkar agerandet har defini

tionen ett värde menar Storey. 

Ultimately, debates about definition tum to be sterile unless size is shown to be a 

factor which influences the "performance" qf firms. If it were possible to demon

strate that firms below a certain size clearly had a different performance from those 

above that band, then the definition has a real interest. In practice, however, such 

dear "breaks" are rare, and size appears to be a "continuous" rather than a 

"discrete" variable. (Storey 1994, s 16) 

Jag har tagit fasta på Storeys åsikt och satt storleksgränsen där antalet anställda 

troligen far en tydlig inverkan på hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Med mindre 

företag avses här företag med färre än 50 anställda. Anledningen ti l l att jag lagt 

gränsen där är att den sammanfaller med kravet på skyddskommitté och att man 

därmed får ett mer formaliserat arbetsmiljöarbete i företaget. 
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I de fall där uppgifter berör andra företagsstorlekar har jag där det varit m ö j 

ligt angivit detta i texten. 

Småföretag: Med småföretag avses här företag med färre än 200 anställda. Detta är 

också den definition som traditionellt använts i Sverige. Definitionen finns 

redovisad i Proposition/1977/78:40. 

En i de flesta sammanhang vedertagen storleksgradering innebär att med småföretag 

avses företag med färre än 200 anställda. Inom denna grupp finns mindre företag 

(färre än 50 anställda) och medelstora företag (50-200 anställda), (bilaga 1. s 4) 

Lyckligtvis sammanfaller propositionens definition av mindre företag med 

den definition som jag valt av funktionsmässiga skäl. 

Beroende på syfte och möjlighet har koncernti l lhöriga företag inräknats eller 

exkluderats i propositionens definition ( N U T E K 1996). I mina fallstudier har jag 

valt att låta två koncerntillhöriga företag ingå i . 

Småföretagare: Med undersökningsobjektet småföretagare avses här den person 

eller de personer som leder mindre företag. I vissa fall kan beteckningen avse 

personer som leder företag med färre än 200 anställda. Detta anges i så fall direkt 

i den aktuella texten. 

I en hel del av litteraturen kring småföretagande används begreppen små

företagare och entreprenör nära nog synonymt. Småföretagare har då tillskrivits 

egenskaper som kreativitet, innovationsförmåga, villighet att ta risker etc, oavsett 

vad deras verksamhet har varit. Detta sätt att använda begreppen har varit o lämp

ligt menar Goss (1991). 

Tillverkande företag: Med tillverkande företag avses här företag med verksamhet 

som klassificeras som Tillverkningsindustri enligt Svensk näringsgrensindelning 

(SNI). 

Arbetsmiljö: Med arbetsmiljö avses här både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Detta är en sedan länge tillbaka vedertagen definition i Sverige och som har tyd

ligt stöd i arbetsmiljölagen från 1977 och efterföljande revideringar (SFS 

1977:1160 - 1995:1239). Gullberg, Rundqvist och Starland (1997) har i sina 

kommentarer t i l l arbetsmiljölagen definierat begreppet arbetsmiljö på följande 

sätt. 
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Begreppet arbetsmiljö omfattar idag inte bara hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Det handlar om en rad ytterligare saker: arbetsorganisation, kompetens, stress, 

psykosociala frågor m. m. Till arbetsmiljön räknas också inflytande, trygghetsfrågor, 

jämställdhetsfrågor, rehabilitering och arbetstidens förläggning. (Gullberg, 

Rundqvist och Starland 1997, s 11) 

Jag har i min undersökning använt denna breda definition som även delats av 

de företagare som jag undersökt. I studien har det dock inte varit möjligt att 

avhandla alla aspekter i arbetsmiljön utan jag har lagt mer tonvikt på vissa aspek

ter. Företagarna har dock haft möjlighet att ta upp alla aspekter när de funnit det 

relevant. Detta framgår av kapitel 4 Metod och genomförande. 

Arbetsmilj öarbete: Genom arbetsmiljölagen har ro l l - och ansvarsfördelningen i 

arbetsmiljöarbetet renodlats. Arbetsgivaren har fått en förstärkt handlingsplikt i 

fo rm av krav på internkontroll (AFS 1992:6, AFS 1996:6). Inom företagen agerar 

man dock inte enbart utifrån arbetsmiljölagen för att förbättra arbetsförhållan

dena. För att täcka in detta agerande har jag därför valt en vidare definition av 

arbetsmiljöarbete än den som skulle kunna härledas ur arbetsmiljölagen och 

internkontroll föreskrifterna. 

M e d arbetsmiljöarbete avses här allt det arbete i vilket man på företaget med

vetet agerar för att förbättra arbetsmiljön. Insatserna behöver dock inte ha som 

huvudsyfte att förbättra arbetsmiljön, utan en arbetsmiljöförbättring kan vara ett 

delsyfte. 

Jag har i min undersökning använt denna breda definition som även delats av 

företagarna. Definitionen har haft ett starkt stöd hos de företagare som jag inter

vjuat och de har menat att mycket av deras arbetsmiljöarbete varit indirekt och 

att förbättringar av arbetsmiljön ofta varit delsyften i olika andra förbättringsåt

gärder. 

Motivation: Ser man på de definitioner som anges i forskningslitteraturen så slås 

man först och främst av den mängd definitioner och teorier det finns. Forskarna 

Kleinginna & Kleinginna (1981) fann hela 140 definitioner på motivation i l i t te

raturen. 

Motivat ion är också utan tvekan ett abstrakt och mångsidigt begrepp. Man 

kan dock dela in definitionerna i sådana som behandlar motivation i allmänhet 

och sådana som behandlar motivation i en specifik teori eller inom ett specifikt 

område . 

En vanlig allmän definition av motivation är: Vad som driver, inriktar och 

upprätthåller beteenden (Steers & Porter 1991). 

Landy och Becker (1987) anser att det finns en allmänt accepterad definition 

som innehåller något eller alla av följande element: initiering, inriktning, u thå l -
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lighet, intensitet, beslutsamhet. Beroende på vilka fenomen som studeras och 

vilka teorier som tillämpas används olika definitioner, menar de. 

Eftersom jag har hämtat min teoretiska referensram från förväntansteorin har 

jag i detta avhandlingsarbete utgått från förväntansteorins "fader" V . H . Vroom, 

(Vroom 1964) som definierar motivation som en valprocess. Vroom studerade 

både människor och djur, men eftersom jag enbart undersökt människors mot i 

vation har jag omformulerat definitionen på följande sätt: 

Motivation är en process som berör människor som står inför val av olika 

former av frivilliga aktiviteter. 

Med denna definit ion har jag således uteslutit framtvingade aktiviteter där en 

person saknar valmöjligheter. Arbetsmiljöarbete är t i l l stora delar inte fr ivi l l igt 

om man ser strikt t i l l lagstiftningen. Tillsynen och sanktionsmöjlighetema från 

myndighetemas sida är i praktiken dock så pass begränsade att det mesta arbets

miljöarbetet bör kunna klassas som frivilligt. Skulle man jämföra antalet arbets

miljöåtgärder som baseras på tvingande myndighetsbeslut eller regler mot antalet 

åtgärder som baseras på frivilliga val är jag övertygad om att antalet framtvingade 

åtgärder är marginellt. De delar i arbetsmiljöarbetet som formellt sett inte är 

frivilligt innehåller oftast många alternativa handlingsmöjligheter, exempelvis hur 

säkerhetsproblem ska lösas, gränsvärden ska underskridas etc. Därmed har 

arbetsmiljöarbetet en klar f r iv i l l ig karaktär. 

1.5 A V G R Ä N S N I N G A R 

I undersökningsarbetet har en mängd successiva avgränsningar genomförts och 

jag tänker här inte redogöra för dem i detalj eftersom en sådan redogörelse 

skulle bli alltför omfattande. Arbetet inleddes med en mycket vid teoretisk refe

rensram som snävats i n allt eftersom för att i slutändan utgöras av en enda teori 

och modell. Den viktigaste avgränsningen i mit t arbete är förmodligen att jag i 

slutändan bara använt en enda teori, en modell och ett huvudperspektiv. Detta 

var inte planerat från bör jan, men forskningsfrågorna och de uppgifter jag fann 

på vägen ledde t i l l denna avgränsning. 

Jag har utgått från att det är företagamas egna tankar och uppfattningar som i 

hög grad styrt deras arbetsmiljöarbete och då har det primära varit att kartlägga 

dessa och inte hur omgivningen uppfattat företagamas motivation och agerande. 

Valet av teori, modell och undersökningsobjekt baseras på detta. Jag v i l l dock 

poängtera att den motivationsteori och modell jag använt även beaktar omgiv

ningen och därför ej är så snäv som den kan synas vid en första anblick. 

Avgränsningen innebär både en svaghet och en styrka. Genom att bara an

vända sig av en teori, en modell och ett perspektiv finns det en viss risk att v ik-
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tiga aspekter försummas. Samtidigt ger avgränsningen en styrka genom möjlig

heterna att fokusera undersökningen, undersöka djupare och dra tydligare slut

satser. Det bör också bli lättare för andra forskare att kritiskt granska det arbete 

som utförts. 

1.6 A V H A N D L I N G E N S MÅLGRUPP, U P P L Ä G G N I N G O C H I N N E H Å L L 

Avhandlingen har flera målgrupper. En gmpp utgörs av kollegor som utforskar 

områdena arbetsmiljöarbete och mindre företag. M i n förhoppning är att av

handlingen hos denna gmpp ska bidra t i l l att öka kunskapen om företagare och 

förhållandena i mindre företag. Eftersom min ambition är att avhandlingen på 

sikt ska kunna bidra t i l l att förbättra arbetsmiljön riktar sig avhandlingen även till 

politiker, arbetsmarknadens parter, representanter för och anställda vid 

Arbetarskyddsstyrelsen och landets yrkesinspektioner. Även om rapporten inte 

direkt riktar sig ti l l företagare så hoppas jag att den också ska vara läsvärd för 

denna grupp. 

Avhandlingen är upplagd på följande sätt. I det inledande kapitlet ges en 

bakgrund t i l l och förklaras avhandlingens titel. Forskningsfråga och mål redo

visas liksom studiens empiriska bas. Aktuella begrepp, definitioner och avgräns-

ningar redovisas. Kapitlet avslutas med att rapportens målgrupp, uppläggning 

och innehåll presenteras. 

I kapitel 2 ges en allmän bild av den nuvarande situationen i småföretagen. 

Struktur, dynamik och betydelse redovisas med hjälp av beskrivande statisk. 

Därefter ges ett "sociologiskt och psykologiskt" porträtt av företagarna varefter 

arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö i småföretag och mindre företag beskrivs 

översiktligt. 

Den teoretiska referensramen för studien ges en utförlig presentation i kapitel 

3 där viktiga motivationsteorier presenteras översiktligt och förväntansteori 

presenteras i detalj. Förväntansteori granskas kritiskt varefter mitt val av teoretisk 

referensram kommenteras. 

I kapitel 4 redovisas metod och genomförande i förstudier- och huvudstu

die. Forskningsprocessen med växlingar mellan teori och empiri beskrivs. 

Den motivationsmodell som utarbetats för företagares arbetsmiljöarbete redo

visas, förklaras och motiveras i kapitel 5 varefter resultat från för- och huvud

studier presenteras, analyseras, sammanfattas och värderas i kapitel 6. 

I kapitel 7 Diskussion - förslag t i l l förbättrat arbetsmiljöarbete kopplas analy

sen av företagamas arbetsmiljöarbete och motivation samman med aktuella ut

vecklingstrender och myndighetemas tillsynsarbete. Uti f rån funna utvecklings

trender och motivationsaspekter ges förslag t i l l förändringar av arbetsmiljöarbete, 

regelverk och tillsynsarbete. 
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2 E N B I L D A V S I T U A T I O N E N I D E M I N D R E F Ö R E T A G E N 

M e d detta avsnitt v i l l jag ge en någorlunda aktuell bild av situationen i de 

mindre företagen samt av företagarna själva. Inledningsvis ges en översiktlig 

nationell bild av de mindre företagens struktur och betydelse. Här finns en stor 

mängd litteratur att ta del av och jag har här gjort ett kraftigt begränsat urval av 

alla intressanta resultat som redovisas. I första hand redovisar jag hur läget framstår 

och inte varför det är som det är. Jag vil l dock varmt rekommendera de årliga 

sammanställningar som ges ut av Närings- och teknikutvecklingsverket, 

N U T E K , vilka ger en fy l l ig och förklarande bild av läget för småföretagen i 

Sverige. 

Den som är intresserad av småföretag i ett internationellt perspektiv jag vil l 

rekommendera "Understanding the Small Business Sector" av Storey (1994) samt 

"Small Business and Society" av Goss (1991). Båda dessa forskare har sammanställt 

en mängd intressanta uppgifter om aktuell forskning och resultat från forsk

ningen kring småföretag och småföretagare. Goss har undersökt den komplexa 

och vida sociala roll som småföretagaren uppfattas ha: allt från en positiv utveck-

lare av marknadsekonomin t i l l fördärvare av anställdas arbetsförhållanden och 

utsugare av arbetare. Storey är mer fokuserad på frågor som behandlar tillväxt 

och utveckling av småföretag och redovisar mängder av kvantitativa uppgifter 

om småföretag. 

Den huvudslutsats som Goss drar av sin genomgång av forskningen om små

företag är hur galet det är att behandla småföretag som en kategori. Goss betonar 

att småföretagen uppvisar mycket stora skillnader beträffande aktivitet, verksam

het och organisation. Därför kan en genuin förståelse av småföretagen inte base

ras på ett antagande att företag under en viss storleksgräns ska uppvisa stora l ik 

heter, eller att det existerar en enhetlig småföretagssektor. Sådana antaganden och 

beteckningar kan enligt Goss vara passande för statistiska och retoriska syften, 

men den kvalitativa validiteten kan starkt ifrågasättas menar han. 

Trots Goss varningar för att generalisera v i l l jag här ändå försöka ge en allmän 

bild av småföretagaren, hur arbetsmiljöarbete bedrivs i de mindre företagen samt 

vilken arbetsmiljö det resulterar i . Här fmns det inte lika mycket att hämta i 

litteraturen, men ändå så mycket att det inte går att på ett begränsat utrymme ge 

rättvisa åt den forskning som är gjord. Jag har valt att i första hand presentera 

resultat från undersökningar som gjorts för att belysa situationen i Sverige. 
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2.1 S M Å F Ö R E T A G E N S S T R U K T U R , D Y N A M I K O C H B E T Y D E L S E 

Småföretagen kommer förmodligen inom de närmaste åren att få en ännu större 

betydelse för ekonomin och sysselsättningen i Sverige än vad de har i dag. 

Davidsson m fl (1996) som studerat dynamiken i näringslivet under 1990-talet 

anser att det enskilt viktigaste resultatet från deras studie är att: 

... småföretagens roll som främsta skapare av ny sysselsättning inte var något tempo

rärt 80-tals- eller högkonjunkturfenomen. Genom lågkonjunkturen och konjunktur

vändningen 1994förstärks hela tiden småföretagens relativa roll som skapare av ny 

sysselsättning, (s 134) 

Samtidigt betonar författarna att småföretagen knappast ska kunna eliminera 

den arbetslöshet som råder. I varje fall inte utan mycket radikala förändringar 

som kan öka ny- och småföretagandet t i l l en omfattning som hittills ej funnits i 

Sverige. 

Intresset för småföretag som skapare av nya arbetstillfällen är inte bara ett 

svenskt intresse utan ett internationellt fenomen som belyses väl av Storey (1994). 

Företagens storlek - antal anställda 
Statistik från 1993 och 1996 visar att ca 99 procent av alla privata företag har 

mindre än 50 anställda. Omkring 94 procent av alla företag har färre än 10 

anställda. Ungefär 48 - 49 procent av alla anställda återfinns i företag med mindre 

än 50 anställda. 

Som framgår av tabell 1 verkar förändringarna mellan åren 1993-1996 vara 

tämligen små. Detta innebär dock inte att det saknas en storleksmässig dynamik. 

Davidsson m fl (1996) menar att uppgifterna främst ska betraktas som en lägesbe

skrivning som man inte kan dra alltför många slutsatser från då det gäller föränd

ringar av näringslivets struktur. 
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Tabell 1 Antal privata företag och antal anställda, exklusive jord- och skogsbruk, 

fördelat på storleksklasser, år 1993 och 1996. *) Utan anställda menas 

företag som inte har någon anställd förutom ägaren. I denna tabell medräk

nas företagsledaren som anställd. Källa: Davidsson m f , 1996. Tabell 

som omarbetats något. 

Storlek Antal 
företag 

Antal 
företag 

Andel av 
total 

Andel av 
total 

Antal 
anställda 

Antal 
anställda 

Andel av 
total 

Andel av 
total 

1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996 

Utan anställda 
*) 

254 899 313 110 59,8 62,3 254 899 313 110 12,0 12,4 

1-9 146 585 161 078 34,4 32,1 401 577 439 199 18,9 17,4 

10-19 13 129 14 769 3,1 2,9 175 293 197 059 8,3 7,8 

20-49 7 279 8 616 1,7 1,7 216 287 256 675 10,2 10,2 

S:a mindre 
företag 

421 892 497573 99,1 99,1 1 048 056 1 206 043 49,3 47,9 

50-99 2 162 2 581 0,5 0,5 147 815 177 430 7,0 7,0 

100-199 1 011 1 207 0,2 0,2 139 737 166 225 6,6 6,6 

Summa 
småföretag 

425 065 501 361 99,8 99,8 1 335 608 1 549 698 62,9 61,5 

200-499 617 734 0,1 0,1 185 589 216 353 8,7 8,6 

500- 367 432 0,1 0,1 601 067 752 183 28,3 29,9 

Summa 
storföretag 

984 1 166 0,2 0,2 786 656 968 536 37,1 38,5 

Totalt 426 049 502 527 100,0 100,0 2 122 264 2 518 234 100,0 100,0 

Dynamiken i sysselsättningen framgår i stället av resultat som presenterats av 

Henrekssön och Johansson (1997). De har studerat sysselsättningsutvecklingen 

mellan åren 1984 - 1993 i hela näringslivet respektive i tillverkningsindustrin. 

För att kompensera för befolkningsutvecklingen anger de antalet företag per 

miljoner invånare. Genom att använda ett unikt material från SCB har 

Henrekssön och Johansson lyckats särskilja privat och offentligt ägda före

tag/myndigheter och ta hänsyn t i l l koncernti l lhörighet. Den tidsperiod de 

studerat med hjälp av detta material sträcker sig mellan 1984 - 1993. Resultaten 

sammanfattas i tabell 2. 
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Tabell 2 Antalet företag/milj oner invånare i olika storleksklasser, hela ekonomin 

respektive tillverkningsindustrin, åren 1984-1993, korrigerat med hän

syn till koncerntillhörighet. Anm: Företag med O-1 anställda är ute

lämnade. Källa: Henrekssön &fohansson (1997). 

Hela närir igslivet Tillverkningsindustrin 

Storleksklass 1984 1993 Förändring 

(%) 

1984 1993 Förändring 

M 
2-4 5705 7232 27 683 741 8 

5-9 2574 2933 14 450 439 _? 

10-19 1340 1360 1 321 246 -23 

20-49 705 696 -1 219 171 -22 

50-99 210 191 -9 78 58 -26 

100-199 92 85 -8 39 26 -33 

200-499 54 54 0 22 23 5 

500+ 39 35 -10 19 16 -16 

A v tabell 2 framgår att företag i storleksklassen 20-199 anställda samt företag 

med mer än 500 anställda har haft en negativ utveckling när näringslivet betraktas 

som en helhet. Kraftiga ökningar noteras för företag i storleksklassen 2-9 

anställda. Inom tillverkningsindustrin är nedgången i storleksintervallet 10-199 

anställda samt i företag med mer än 500 anställda mycket kraftig. Storleksklassen 

2-4 anställda visar en tydlig ökning liksom storleksklassen 200-499 anställda. 

Henrekssons och Johanssons övergripande slutsats är att de mellanstora före

tagen (10-199) i Sverige utvecklats svagt sedan slutet av 1960-talet och att denna 

slutsats gäller oavsett om man studerar näringslivet som helhet eller endast t i l l 

verkningsindustrin. Slutsatsen blir likartad oavsett om koncernt i l lhörighet beak

tas eller ej. Deras förklaring t i l l denna utveckling är att de institutioner och de 

spelregler, främst de skattemässiga, som bestämmer företagandets vi l lkor miss

gynnat mindre kapitalintensiva företag, småföretag, nyetableringar och ind iv i 

duellt eller familjeägt företagande. 

Sannolikt är andelen företagare mindre i Sverige än i något annat industriali

serat land vilket ofta förklaras av att storföretagen gynnats av olika institutioner i 

samhället samt att den offentliga sektorn relativt sett är så stor i Sverige. Även 

andra fömtsättningar kan ha negativ inverkan på företagandet i Sverige. Statistik 

visar exempelvis att det knappast finns något annat industrialiserat land som har så 

låg andel kvinnliga företagare. Detta förhållande brukar förklaras av den stora 

offentliga sektorn i Sverige (Elmlund 1998). 
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Företagsform och ägande 
Andelen aktiebolag ökar mycket kraftigt när företagen börjar anställda personal. 

Redan v id storleksordningen 1-4 anställda är ca 71 procent av företagen aktie

bolag ( N U T E K 1996). Andelen familjeägda företag minskar med ökande före

tagsstorlek. Inom tillverkningsindustrin är företag med 0-9 anställda familjeägda 

t i l l ca 80 procent, medan motsvarande andel endast är 35 procent i företag med 

100-499 anställda ( N U T E K 1994). 

Småföretagens dynamik och sysselsättning 
Förändringarna inom näringslivet innefattar både etableringar och nedläggningar 

av företag liksom expansion och kontraktion av befintliga verksamheter. Figur 1 

visar på de netto- och bruttoförändringar som skett i svenskt privat näringsliv 

mellan åren 1990-93, en period som präglades av en kraftig lågkonjunktur. Trots 

att småföretagen (i detta fall definierade som företag med mindre än 200 

anställda) svarade för mer än mer än 50 procent av alla jobb så stod man bara för 

ca 29 procent av jobbfbrlusterna. 

Under 1994 då en lågkonjunkturen efterträddes av en konjunkturuppgång 

visade sig småföretagen stå för ett mycket kraftig nettotillskott medan storföre

tagen fortsatte att minska sin sysselsättning. Se figur 2. 

Sammantaget visar figur 1 och 2 nedan den stora turbulens som råder bland 

småföretagen och att de som gmpp har en stor betydelse för sysselsättningen. 

Ingående bestånd 
Småföretag 1062506 (100%; 50,1%) 
Storföretag 1059179 (100%; 49,9%) 
TotaJ 2121685 (100%; 100%) 

Etablering 
Småföretag 64680 (6.1%; 74,6%) 
Storföretag 22029 (2,1%; 25,5%) 
Total 86709 (4,1%; 100%) 

Expansion 
Småföretag 118414 (11,1%; 64,1%) 
Scocföretag 22029 (6,3%; 55,9%) 
Total 186709 (8,7%; 100%) 

Nedläggning 
Smäföretag 74 787 (7,0%; 75,4%) 
Storföretag 24349 (2,3%; 24,6%) 
Total 99136 (4,4%; 100%) 

Konraraktion 
Smäföretag 132903 (13,2%; 51,8%) 
Storföretag 123742 (11,7%; 48,2%) 
Total 256645 (12,1%; 100%) 

Bruttotillskott 
Smäföretag 183093 (17,2%; 67,4%) 
Storföretag 88428 (8,3%; 32,6%) 
Total 271521 (12,8%; 100%) 

Nertofbmndring 
Smäföretag -24597 (-2,3%; 29,2%) 
Storföretag -59663 (-5,6%; 70,8%) 
Total -84260 (-4,0«; 100%) 

Btuttoforiust 
Småföretag 207690 (19,5%; 58,4%) 
Storföretag 148091 (13,9%; 41,6%) 
Total 355781 (16,8%; 100%) 

Figur 1 Genomsnittliga årliga flöden mellan åren 1990-1993, antal jobb i privat 

sektor. Källa: Davidsson, mfl (1996) 
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Xngäende bestand 
Småföretag 987298 (100%; 51,4%) 
Storföretag 932636 (100%; 48.6%) 
Total 1919934 (100%; 100%) 

Etablering 
Småföretag 105963 (10,7%; 87,1%) 
Storföretag 15661 (1,7%; 12,9%) 
Total 121624 (6,3%; 100%) 

Expansion 
Småföretag 155619 (15,8%; 66,3%) 
Storföretag 78928 (8,5%; 33,7%) 
Total 234547 (12,2%; 100%) 

Nedläggning 
Småföretag 63587 (6,4%; 69,0%) 
Storföretag 28505 (3,1%; 31,0%) 
Total 92092 (4,8%; 100%) 

Kontaraknon 
Småföretag 100121 (10,1%; 53,7%) 
Storföretag 86407 (9,3%; 46,3%) 
Total 186528 (9,7%; 100%) 

Biuttodllskott 
Småföretag 261582 
Storföretag 94589 
Total 365171 

(26,5%; 73,4%) 
(10,1%; 26,6%) 
(18,6%; 100%) 

\ 

Neuoförändring 
Småföretag 97874 
Storföretag -20323 
Total 77551 

(9,9%; **j 
(-2,2%; **) 

(4,0%; 100%) 

/ 

Bnntoförlust 
Småföretag 163708 
Storföretag 114912 
Total 278620 

(16,6%; 58,8%) 
(12,3%; 41,2%) 
(14.5%; 100%) 

Figur 2 Genomsnittliga flöden under året 1994, antal jobb i privat sektor. Källa: 

Davidsson, mfl (1996) 

TiUverkrimgsmdustrin 
De flesta småföretag och deras anställda återfinns i tjänstesektorn. Ungefär en 

femtedel av de anställda i småföretagen finns inom tillverkningsindustrin. 

Tabell 3 Andel sysselsatta per bransch i fristående småföretag 1993. Källa: Delvis 

omarbetat från NUTEK (1996) s 13. 

Sektor Andel Andel 

Tillverkningsindustri 21% Handel, hotell & restaurang 31% 

Kraftindustri <1% Samfärdsel 8% 

Byggnadsindustri 11% Företagstjänster 17% 

Övriga privata tjänster 12% 

Industrisektorn totalt 32% Tjänstesektorn totalt 68% 

Andelen sysselsatta inom tillverkningssektorn har minskat under perioden 

1990-93. Nettominskningen av antalet sysselsatta i småföretagen var mindre än i 

de större företagen. Denna styrka i småföretagen visar sig även i den efterföljande 

högkon junk tu ren då de tillverkande småföretagen utvecklas snabbare än 

storföretagen. I högkon junk tu ren som inleddes 1994 så förskjuts andelama t i l l 

småföretagssektorns fördel även inom den traditionellt s torföretagsdominerade 

tillverkningsindustrin (Davidsson m fl 1996). 

Ser man t i l l storleksfördelningen inom tillverkningsindustrin så har det skett 

betydande förändringar sedan början av 1980-talet, vilket framgår av tabell 4. 
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Tabell 4 Storleksfördelning inom tillverkningsindustrin, perioden 1984-1993, 

koncerntillhörighet har beaktats, andel anställda (%). Källa: Henrekssön 

&fohansson (1997) 

Storleksklass 

0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500+ Summa 

1984 0,4 2,0 3,1 4,5 6,8 5,5 5,4 6,9 65,5 100 

1993 0,5 2,6 3,6 4,2 6,4 5,1 4,6 9,1 63,8 100 

Förändring (%) 25,0 30,0 16,1 -6,7 -5,9 -7,3 -14,8 31,9 -2,6 

A v ovanstående tabell framgår att tillverkande företag i storleksklasserna 0-9 

anställda respektive 200-499 ökat medan företag med 10-199 anställda samt före

tag med fler än 500 anställda minskat sin andel. 

Personalen i företagen 
Åldersfördelningen i företagen kännetecknas av jämnhet . I mindre företag utgör 

åldersgruppen 35-49 år ca 35-40 procent av personalen ( N U T E K 1994). Perso

nalen är i genomsnitt klart yngre än företagarna. Bland företagarna är 60 procent 

äldre än 45 år medan denna gmpp endast är 37 procent bland de löneanställda 

(Elmlund 1998). 

Den genomsnittliga formella utbildningsnivån är hos personalen är lägre i de 

mindre företagen än i de större. Tillverkningsindustrins arbetskraft har en sam

mansättning där ca 40 procent endast har grundskola och där ca 34 procent har 

yrkestekniskt gymnasium eller tvåårig teknisk högskoleutbildning. Andelen 

högutbildade i tillverkande småföretag är mellan ca 3-5 procent. ( N U T E K 

1994). En intressant aspekt är att företagarna som gmpp har lägre utbildning än 

sina anställda N U T E K 1995). 

Ungefär 1/6 av alla yrkesverksamma kvinnor inom näringslivet arbetar i 

småföretag. Fördelningen av kvinnor mellan olika sektorer stora skillnader upp

visar stora skillnader. Övriga privata tjänster, handel, hotel och restaurang är de 

största kvinnobranschema med ca 59 procent respektive 48 procent kvinnor 

anställda. I nom tillverkningsindustrin utgör kvinnorna ca 28 procent av perso

nalen ( N U T E K 1994). 

Produktivitet, konkurrenskraft och marknad 
Produktiviteten, mätt som förädlingsvärde per sysselsatt, ökar generellt sett med 

ökad storleksklass. Inom svensk tillverkningsindustri är produktiviteten ca 20 

procent högre i företag med 200-499 anställda jämfört med de minsta företagen. 
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Denna lägre produktivitet bland småföretagen kan man kompensera med lägre 

lönekostnader ( N U T E K 1996). 

I en analys av bolagssektoms ekonomi under perioden 1986-1994 konstateras 

stora likheter i ekonomiska nyckeltal för olika storleksgmpper. Gmpperna små 

och medelstora företag har dock lägre soliditet än gruppen storföretag. Skillna

derna har dock minskat med tiden. Beträffande avkastningen på totalt kapital så 

är skillnaderna små och en nivå på 8-10 procent verkar vara normal över flera 

konjunkturcykler ( N U T E K 1996). 

Bilden av att småföretag skulle vara lånemässigt diskriminerade stämmer inte. 

Däremot har småföretagen sämre tillgång t i l l säkerheter och måste därmed låna 

till högre räntesats ( N U T E K 1996). 

Små tjänsteföretag är beroende av närheten t i l l kunden och har därför främst 

en lokal marknad (inom en radie av 5 mil) . De tillverkande företagen är inte på 

samma sätt beroende av geografisk närhet. Trots det finns ett betydande lokalt 

inslag bland tillverkande småföretag. Ju mindre företaget är desto viktigare är 

närmarknaden ( N U T E K 1994). 

Generellt gäller att andelen export ökar med ökande företagsstorlek. De stora 

företagen är främst beroende av utvecklingen på exportsidan, medan småföre

tagen främst påverkas av inhemsk efterfrågan och av investeringsklimatet 

( N U T E K 1994). 

2.2 S M Å F Ö R E T A G A R E N 

En vikt ig utgångspunkt för mit t arbete har varit situationen för småföretagarna. 

Både genom de beskrivningar som andra forskare givit och genom tidigare egna 

erfarenheter. 

Småföretagaren som individ och samhällsklass 
Elmlund (1998) menar att det fortfarande saknas mycket kunskap om småföre

tagare som individer och samhällsklass. I ett försök att bättra på kunskaperna har 

han sammanfattat en aktuell bi ld av de svenska företagarna utifrån Demoskops 

företagarundersökning från 1997. Elmlund beskriver med hjälp av denna 

undersökning vilka småföretagarna är, vilka motiv de har för sitt företagande, 

hur de lever och var de kommer från. Jag ska här sammanfatta några av de v i k t i 

gaste resultaten som Elmlund presenterar. 

Företagare definieras av Elmlund som personer vilka både äger en stor del av 

ett företag, yrkesarbetar i och har som huvudsysselsättning att leda ett företag. Det 

visar sig då att denna definition täcker 99 procent av landets företagare som har 

färre än 20 anställda. 

Undersökningen visar ett det finns stora likheter mellan företagare och lön

tagare. Fördelningen mellan olika yrken är mycket likartad mellan dessa båda 
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grupper. För företagarna är viktigt att genom företagandet kunna leva ett drägligt 

l iv med stor frihet, samt att slippa en trist anställning. Detta är en av de säkraste 

slutsatserna som kan dras av undersökningen. Ambitionerna att skapa något stort 

är mycket små och det finns få entreprenörer, verkliga nyskapare av verksam

heter, bland företagama. Gruppen företagare skiljer sig från gruppen löntagare 

främst i följande avseenden: 

- Nästan alla är män. Mindre än 20 procent av företagama är kvinnor. 

- Nästan alla har tidigare varit löntagare inom den privata sektorn. 

- Invandrare är överrepresenterade och andelen invandrare ökar snabbt. 

- Man har i genomsnitt lägre inkomster än löntagare. 

- Företagare har i genomsnitt lägre formell utbildning än löntagare. 

- Man arbetar betydligt mer än löntagare, speciellt de som har anställd 

personal. 

- Den som väl blivit företagare fortsätter oftast med det och de som slutat som 

företagare å terkommer sällan. 

Utvecklingen av det svenska näringslivet kännetecknas av en förvaltning av 

redan existerande storskaliga system. Det är också här huvudparten av de b l i 

vande företagarna skolas. Företagama väljer sedan att agera inom samma system 

eller komplex som man tidigare verkat inom. Ungefär 90 procent av alla f ö r e 

tagare har varit anställda innan de blev företagare. Av dessa så utför ungefär 75 

procent ungefär samma sysslor som när de var anställda. Löneanställningens 

struktur överförs därmed ti l l småföretagandet och detta kan eventuellt vara ett 

typiskt svenskt fenomen. Hos oss har nämligen lönearbetet närmast utgjort en 

stark social ordning vilken kan ha haft en så stark påverkan att företagandet for t 

sätter på ungefär samma sätt som det gjorde under löneanställningen. I en inter

nationell jämförelse finns det goda skäl att betrakta svenska företagare som mer 

inställda på att förbättra existerande system än att skapa något helt nytt. Före ta

garna fortsätter inom samma system som de kommer från men de är inte längre 

löneanställda utan företagare. 

En sociologisk klassanalys av rekryteringen t i l l företagarklassen visar att den är 

relativt öppen. Företagarna kommer från alla sociala skikt och hela 44 procent av 

företagarna kommer från arbetarklassen. 

För få intresserar sig för de psykologiska aspektema kring företagandet menar 

Elmlund. A t t vara företagare innebär enligt honom att leva som företagare. Det 

innebär enligt honom också att få ökad kontroll över den egna arbetssituationen 

och sin arbetstid samt möjlighet att kringgå hinder i form av bristande formell 

kompetens. N ä r företagarna själva beskriver vad som är bäst med att vara företa

gare så för man fram friheten att själv fa bestämma, att skapa möjligheter, för 

verkliga idéer, att ha stimulerande utmaningar etc. Det som man upplever som 

sämst är att företagandet tar all t id, att det blir mycket arbete och långa dagar, 
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ibland stressigt, ekonomiskt osäkert, ställer stora krav på att utvecklas etc. Frihet 

för företagare är därför främst frihet att själv bestämma när och hur man arbetar, 

inte frihet från arbete. 

De viktigaste undergrupperna bland företagarna utgörs av enmansföretagare 

respektive arbetsgivare. För enmansföretagarna är det vanligare att se sitt arbete 

som ett projekt för att förverkliga sig själva medan arbetsgivare ser företagandet 

som ett stimulerande och utmanande projekt. Gruppen arbetsgivare ser också 

oftast inte företagandet som en f lykt från chefer och uppstyrda arbetsförhållan

den, vilket ensamföretagama gör. De mest typiska enmansföretagarna är kvinnor 

som oftare än män säger sig vilja förverkliga en idé. Samtidigt är det mycket fa 

kvinnor som blir företagare, bara ca 19 procent av företagarna är kvinnor. 

Föreställningen att företagare arbetar mycket bekräftas av undersökningen. 

Ungefär 75 procent av företagarna anger att de arbetar mer än 45 timmar per 

vecka och av dessa företagare arbetar 60 procent 55 timmar eller mer. Enmans

företagarna arbetar betydligt mindre än arbetsgivarna vilka ofta har mycket långa 

veckoarbetstider. 

Arbetsgivarna har ofta betydligt större inkomster än ensamföretagama. 

Ensamföretagare med invandrarbakgrund är dock mer intresserade av att tjäna 

pengar och mindre intresserade av att se företagandet som ett slags livsprojekt. 

Företagarna har en genomsnittligt lägre formell utbildningsnivå än löntagarna. 

Företagare som är invandrare har dock en betydligt högre formell utbildnings

nivå än sina svenska motsvarigheter och detta utgör den största skillnaden mellan 

svenskar och invandrare. Den välutbildade svenska medelklassen återfinns främst 

i de större företagen och detta är väldigt typiskt för Sverige vid en jämförelse 

med andra länder. I våra småföretag fmns det också förhållandevis fler arbetare 

och färre högre t jänstemän än i andra länder. 

Småföretagarens livssituation ur ett psykologiskt perspektiv 
En i småföretagssammanhang ofta refererad undersökning är utförd av Beckérus 

och Roos (1985). De har genom djupintervjuer med småföretagare kartlagt och 

analyserat småföretagares livssituation. Jag har sammanfattat deras resultat på föl

jande sått. 

För företagaren representerar det egna företaget mycket viktiga immateriella 

eller abstrakta värden. Det gäller sådana saker som att förvalta det sociala arvet, att 

känna sig f r i och obunden och att kunna styra sitt eget öde. Starka psykologiska 

drivkrafter binder samman företagaren med företaget. Man lever inte i någon 

delad verklighet där arbetet är separerat från det övriga utan sammankopplingen 

mellan människa och arbete ger företagaren en existentiell identitet genom 

företaget. För småföretagaren är företaget och den egna identiteten en mycket 

viktig helhet. 

Det lilla företagets aktiviteter präglas av detta och många beslut är därför inte 

affärs- eller effektivitetsmässigt optimala. De subjektiva identitetsbejakande kraf-
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tema är ofta så starka att de exempelvis ofta övertrumfar objektivt fastställda eko

nomiska förhållanden. 

Småföretagare har i gemen skapat sig en tillvaro där arbete ses som en domi

nerande och självklar livsstil. Arbetet har en oerhör t stor betydelse för företaga

ren och valet att bli egen företagare utesluter ofta andra sätt att leva. Företagare 

lever ofta mitt i det egna livsmålet, dvs företaget, och världen utanför har ingen 

större relevans eller giltighet. Speciellt oförstående är man gentemot olika m y n 

digheter och kontrollorgan. 

Ägandet av företaget är basen och en förutsättning för en känsla av frihet hos 

de allra flesta småföretagarna. Medbes tämmande liksom jämlikt delat ägarskap är 

psykologiskt plågsamt bl a för att det hotar företagarens uppbyggda identitet. 

Många småföretagare anser att det enda sättet att bli en "verkligt fr i människa" är 

att driva ett eget företag. Trots stora påfrestningar i arbetssituationen upplevs 

arbetet på ett glädjerikt sätt och med ett stort känsloregister. Det är framför allt 

bristen på tid och en känsla av att inte räcka ti l l som påfrestar mest. 

Marknaden och relationerna t i l l kunderna är de bärande elementen för 

företaget. Därför väljer företagaren att själv hantera marknads- och kundkontak

ter. Han släpper inte denna uppgift att vara företagets ansikte utåt t i l l någon som 

riskerar att förvränga bilden. 

Det övergripande ansvaret är att hålla medarbetarna med arbete och att hålla 

en hög anställningstrygghet. Ansvaret för detta upplevs tyngre än ansvaret för 

själva företagets överlevnad. 

Medarbetarna är mycket viktiga för företagaren och väljs därför omsorgsfullt. 

Kompetens är viktig, men viktigast är att medarbetaren förstår kopplingen 

mellan det egna arbetet och vad företaget och dess produkt representerar för 

företagaren. Medarbetarna måste således ha både kompetens och värdegemen

skap med företagaren. 

Ledarskapet i ett småföretag bygger på värden som att vara vän och kamrat, 

välgörare, familjefar etc. At t vara främst bland jämlikar är viktigare än att vara 

chef över en arbetsgrupp. Detta tillsammans med det ömsesidiga beroendet ger 

företagaren makt, inte förmågan att få andra att arbeta. 

Beslutsfattandet i småföretag förefaller vara mera intuit ivt och känslomässigt än 

i större företag. Kanske på grund av att affärsvariabeln "existentiell identitet" är 

involverad minst lika mycket som ekonomisk vinst. Detta gör småföretagandet 

mera förändringströgt, riskovilligt och rotfast än vad den gängse bilden av 

ent reprenören föreskriver. 

Arbetsstrukturen och organisationen i småföretagen är ofta överdrivet fastlåst. 

Detta är förvånande eftersom flexibilitet anses vara ett kännetecken just för små

företagen. Låsningen kan förklaras av att många företagare v i l l ha identitet och 

närvaro i allting som rör företaget och dess verksamhet. Istället för att delegera 

till medarbetare så tar företagaren på sig mer eget arbete. Detta gör att föränd

ringar framförallt kan ta lång tid att genomföra. 
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Myndigheter upplevs som mycket rigida och tröga samt mycket oförstående 

då det gäller småföretagandets speciella villkor. 

Enligt Beckéms och Roos (1985) så har de redovisade upplevelserna och 

känslorna en nära nog generell giltighet för småföretagarna trots att deras arbets

uppgifter i sig inte är så utvecklande och stimulerande att det kan förklara före

komsten av dessa värden. Snarare är det så att upplevelsen av arbetet som helhet 

ger dessa upplevelser. En intressant observation är också att drivkraften för före

tagandet sällan innehåller altmistiska motiv eller ideal, typ att vara t i l l för mänsk

ligheten eller att se företagandet som en del av en större världsbild. 

Persson (1991) har undersökt hur småföretagare påverkas av stress i arbetet 

Sammanfattningsvis visar hans studie att småföretagandet har karaktär av livsstil 

vilken närs av en vision om frihet och önskan om stort handlingsutrymme. 

Samtidigt arbetar företagare mycket och i stor utsträckning integreras arbete med 

privat- och familjeliv. 

Persson fann att småföretagarna kunde kategoriseras i sju olika rolltyper. Han 

fann också att de olika rolltyperna samvarierade med stressnivån i arbetet. Vissa 

rolltyper drabbas av negativ stress medan andra har en mer lustfylld anspänning 

t i l l följd av arbetet. Förhållanden som allmänt skapar negativ stress är: hög tids

press, hög psykisk anspänning, osäkerhet kring den egna kompetensen, osäker

het kring anställda, negativ påverkan från arbete t i l l privatliv, samt dåligt utveck

lat nätverk. Speciellt behandlar Persson företagamas svårigheter att avpersonifiera 

sitt företagande och hantera övergången från ett skede till ett annat under före

tagets utvecklingscykel. 

E n komplex bild av företagarna 
De resultat som Elmlund, Beckéms, Roos och Persson presenterar kompletterar 

och överlappar delvis varandra. Resultaten visar på en komplex och mångfacet

terad företagarbild. Jag tror att de flesta som haft närmare kontakt med företagare 

känner igen bilden i mångt och mycket, så också jag. M i t t huvudintryck från de 

egna kontakterna är dock att variationen mellan olika företagare, sett ur de flesta 

aspekter, är väldigt stor. Därför måste man enligt min mening vara medveten om 

att generaliseringar måste tillämpas med stor försiktighet. 
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2.3 A R B E T S M I L J Ö A R B E T E O C H A R B E T S M I L J Ö I M I N D R E F Ö R E T A G 

Under många år har v i sett att skyddskommittéer, företagshälsovård och andra 

arbetsmiljöorgan levt ett l iv vid sidan av linjeorganisationerna i de större fö re 

tagen, som en "sidovagn" utan vare sig större ansvar eller befogenheter för 

arbetsmiljön. Linjen har samtidigt ofta inte tagit det ansvar för arbetsmiljön som 

uttalas i arbetsmiljölagen. Problematiken med arbetsmiljöstyrning som ett led

ningsproblem inom svensk industri har noggrant beskrivits och analyserats av 

Frick (1994). I sin analys för Frick fram att det fmns en stor risk att arbetsmiljö-

arbetet fortsätter som "sidovagn" även med införandet av internkontroll och att 

internkontrollen riskerar att bli mer formalia än realia. 

Intemkontrollen syftar t i l l att återföra ansvaret t i l l linjeorganisationen och 

därmed åstadkomma ett effektivare arbetsmiljöarbete. Kravet på internkontroll 

gäller för alla företag, oavsett storlek. Generellt gäller dock att kraven på forma

lisering ökar med ökande företagsstorlek. 

Internkontroll är ett sammanfattande begrepp för hur arbetsgivarens förstärkta 

handlingsplikt ska omsättas i praktisk handling. Internkontrollens grundelement 

är planering, ledning och kontroll. Linjeorganisationen ska driva och ansvara för 

intemkontrollen som ska omfatta både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Huvudpunkterna i intemkontrollen som den ursprungligen formulerades 

(AFS 1992:6) kan sammanfattas enligt nedan. 

• Arbetsmiljöpolicy. Tydliga mål för arbetsmiljöarbetet ska formuleras l i k 

som hur målen ska uppnås. Policyn ska göras känd inom hela företaget. 

• Undersökningsplikt. Arbetsgivaren ska systematiskt undersöka riskerna i 

verksamheten för att förebygga problem. 

• Aktivitetsplikt. När intemkontrollen visar att åtgärder bör vidtas så är 

arbetsgivaren skyldig att verkställa lämpliga åtgärder. 

• Delegering av arbetsuppgifter, befogenheter och resurser. Ledningen ska 

kunna visa hur uppgifter, befogenheter och resurser av betydelse för 

arbetsmiljön har fördelats. Ansvarsfördelningen ska dokumenteras. 

• Planering och dokumentation. Planeringen ska utgå ifrån policyn och 

bör innehålla rutiner för arbetsmiljöarbetet. Handlingsplaner ska upp

rättas och dokumenteras. 

• Information och utbildning. Intemkontrollen ska innefatta rutiner för 

information och utbildning inom företaget. 

I både föreskriften från 1992 (AFS 1992:6) och i handböcker för införande av 

internkontroll, t ex från Arbetarskyddsnämnden (1993) betonades planering och 

dokumentation starkt vilket visar att regelverket och handböckerna tydligt i n 

riktades mot de större företagen. I den reviderade föreskriften från 1996 (AFS 

29 



1996:6) har kraven på dokumentation tonats ned genom att de enskilda paragra

ferna placerats i en annan ordning. I huvudsak rör sig ändringarna om förtydli-

ganden och i kommentarerna ti l l de enskilda paragraferna betonar man vikten 

av verkliga åtgärder och resultat samt nedtonar den tidigare fokuseringen på 

dokumentation. 

För att bedriva IK räcker det inte att upprätta dokument. Avgörande är vad som 

åstadkoms med arbetsmiljön i praktiken, (s 14) 

För att underlätta för småföretagare att komma igång med internkontrollar

betet har den reviderade föreskriften avslutningsvis kompletterats med en lista 

med förslag riktade t i l l småföretagare. I denna lista är dokumentationen av 

arbetsmiljöarbetet starkt nedtonad och återfinns endast som förslag i samband 

med upprättandet av handlingsplaner. 

Anpassningen t i l l de mindre företagen återspeglas även i det informations

material som ges ut av Arbetarskyddsnämnden. I " T i d for arbetsmiljön Intern-

kontroll av arbetsmiljön i det lilla företaget" (Arbetarskyddsnämnden 1996) visas 

hur man kan jobba enkelt men ändå systematiskt och effektivt med arbetsmiljön 

i det lilla företaget med upp t i l l några tiotal anställda. Här har kraven ytterligare 

begränsats och kan sägas sammanfattas i tre huvudpunkter. 1) Fortsätt att arbeta 

som tidigare med att lösa problem när de uppstår och diskutera arbetsmiljön 

löpande. 2) Gå igenom arbetsmiljön minst en gång per år med hjälp av någon 

passande checklista. 3) Ordna ett årligt mö te med personalen då arbetsmiljön 

diskuteras. I informationsmaterialet ges även praktiska tips hur dessa huvud

punkter kan genomföras. Dessutom ges tips på fördjupningslitteratur och 

checklistor. Kontrasten mot det tidigare materialet "Internkontroll i praktiken" 

(Arbetarskyddsnämnden 1993) som omfattade en hel pärm med detaljerade och 

omfattande förslag är slående. 

Sammantaget visar detta att kraven på småföretagen förtydligats och att kraven 

på formalisering, planering och dokumentation minskats avsevärt sedan kravet på 

internkontroll infördes 1993 och fram t i l l 1996. 

Tillsyn i praktiken 
Införandet av intemkontrollen har givit Yrkesinspektionen en ändrad rol l . 

Yrkesinspektionen ska främst inrikta sig på att kontrollera hur intemkontrollen 

bedrivs ute i företagen. Direkta kontroller av den faktiska miljön ute i företagen 

och rådgivningsverksamheten kommer att minimeras. Detta har inte varit någon 

lätt omställning och de olika yrkesinspektionsdistrikten har utvecklat olika sätt 

och metoder för att ställa krav på intemkontroll i småföretag. Exempelvis 

rapporterar Yrkesinspektionen i M a l m ö om fem olika metoder som man 

sammanställt, utvecklat och delvis provat (Yrkesinspektionen 1995). Olika 

lokala utvecklingsprojekt för förbättra tillsynen har främst varit traditionellt 
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upplagda och innehåller fa originella grepp. Ett undantag har varit det projekt 

som genomförts i Västerbotten (Yrkesinspektionen 1997). Där har Yrkesinspek

tionen i Umeå distrikt samarbetat med Institutionen för psykologi v id U m e å 

universitet bl a för att utveckla dialog och kommunikation v id inspektionstill

fällena. Samarbetet motiverar inspektionen enligt följande. 

... Distriktets intresse för samarbetet baseras på vår uppfattning att tillsynsverksam

heten står och faller med yrkesinspektörens fömtsättningar att lösa sina uppgifter vid 

arbetsplatsbesöket. Detta motiverade att distriktets utveckling även omfattar 

yrkesinspektörens arbete sett ur ett organisationspsykologisk perspektiv med 

utgångspunkt i kognitiva och interpersonella processer, (s 3) 

De utvecklingsprojekt som bedrivits är just begränsade utvecklingsprojekt 

och den normalt förekommande systemtillsynen i Nor r - och Västerbot ten kan 

kanske bäst beskrivas med ett exempel (Johansson och Johansson 1993) som även 

om det är hämtat från 1993 väl beskriver hur yrkesinspektörerna följer upp 

kraven på internkontroll. 

En inspektör vid Yrkesinspektionen i Luleå intervjuades o m hur inspektö

rerna utförde tillsyn i mindre företag. Han beskriver en sådan tillsyn på följande 

sätt. Yrkesinspektören ringer upp företagaren och berättar att företaget kommer 

att bli utsatt för en tillsyn och vad det innebär. Därefter skickas en skriftlig 

bekräftelse som anger vad som ska ske och när det ska ske, samt vilka som bör 

vara med vid inspektionen. Meddelandet skickas ut ca två månader i förväg. 

Inspektören förbereder besöket genom att kontrollera aktuell ISA-statistik och 

andra rapporter kring företaget. 

V i d själva besöket träffar inspektören som regel V D , arbetsledare och even

tuella skyddsombud. I regel börjar man med att prata om företagets uppföljning 

av de olycksfall som finns i ISA-statistiken. Vanligen fmns ingen sådan intern 

uppföljning. Därefter går inspektören igenom vilka fördelar en uppfö l jn ing har 

för företaget och hur den kan utformas. En annan vikt ig punkt är att kontrollera 

hur uppgifter och befogenheter delegeras i företaget. Det är inte ovanligt att 

alltför mycket centrerats kring företagaren och att arbetsledare har för små befo

genheter. Sedan man behandlat uppföljnings- och delegeringsfrågorna går man 

ut och ser på verksamheten för att bedöma om det som sagts stämmer. Hela 

besöket tar cirka 3 timmar att genomföra. 

Tillsynen avslutas med att inspektören skriver ut ett inspektionsmeddelande 

t i l l företagaren där han får klarlagt vilka brister i intemkontrollen som måste 

åtgärdas. I meddelandet frågar man också vad företagare planerar att göra för att 

uppfylla kraven. I bland misstolkas denna fråga och företagama kan tro att alla 

åtgärder ska vara genomförda innan svar skickas in. I själva verket arbetar 

Yrkesinspektionen långsiktigt med att få t i l l en fungerande intemkontrol l och 

man bedömer att det kommer att ta minst 5 år, dvs tidigast 1998, innan systemet 
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kommer att fungera bland de mindre företagen. Man är också mycket tveksam 

t i l l om företag som har färre än ca 10 anställda kommer att kunna klara av kraven 

på internkontroll. Inom de flesta företag är chefemas dåliga arbetsmiljökunska

per ett stort problem och problemet är många gånger större i de små företagen. 

Utbi ldning av denna kategori är därför en nyckelfråga för att överhuvudtaget 

kunna lyckas med att skapa något som liknar internkontroll i de mindre f ö r e 

tagen, menade inspektören. 

N ä r ett företag genomgått en tillsyn lämnas det i ca 2-3 år innan nästa tillsyn 

sker. Inspektörerna försöker i första hand inrikta sig mot företag med fler än 50 

anställa. En systemtillsyn på ett sådant företag kräver cirka en veckas förberedel

ser och en veckas avslutande arbete. 

Yrkesinspektionen i Norrbotten är känd för att utöva en sträng tillsyn. Trots 

det ser man att ansträngningarna att via Yrkesinspektionen skapa ett systematiskt 

mil jöarbete i de mindre företagen är begränsade och att inspektörerna även i viss 

mån fortsatt att agera rådgivande. 

Formellt och informellt arbetsmiljöarbete i mindre företag 
Få mindre företag tycks leva upp t i l l den bild av hur arbetsmiljöarbete ska be

drivas, både enligt arbetsmiljölagen och intemkontrol lföreskrif ten. 

Arbetsmil jökommissionen (SOU 1990 b) anger att de småföretagare som 

undersökts ställer sig frågande inför en ökad systematik i arbetsmiljöarbetet. 

Företagarna arbetar vanligen på ett mer resultatorienterat sätt där åtgärderna defi

nieras av problemets art och man är ovana att arbeta planmässigt. De flesta av 

företagama såg själva inget behov av att systematisera den egna arbetsmiljöverk

samheten ytterligare. 

Kommissionen anger också att småföretagaren vi l l men har svårt att själv 

ås tadkomma en bra arbetsmiljö. Hinder för detta är bl a att lösningar ofta är 

anpassade t i l l stora företag (SOU 1990 a). 

Småföretagaren anser sig ha knappt om tid för arbetsmiljöfrågor, produktionen går 

först. Samtidigt har han ett ansvar och intresse av att han själv och de anställda inte 

råkar utför ohälsa eller skada, men han behöver hjälp. 

Lösningar på olika problem, som exempelvis arbetsmiljö, är i hög grad anpassade till 

de förutsättningar som gäller i stora företag som har egen kompetens inom proble

mområdet. 

Små företag behöver sannolikt snarare hjälp med konkreta råd och förslag på prak

tiska lösningar än med övergripande systemfrågor, (s 115) 

Den övergripande systemlösning som intemkontroll innebär har haft mycket 
liten genomslagskraft i de mindre företagen. 

32 



I en artikel av Nenzén (1993) visas att de största hindren för en effektiv 

internkontroll finns hos de mindre företagen och att tillämpningen är lägst i 

dessa företag. 

Andra undersökningar av hur intemkontrollkraven efterlevs (bl a Yrkesin

spektionen 1995) har också genomgående visat att tillämpningen av in tem

kontrollkraven varit lägre vid de mindre arbetsställena. 

Tabell 5 Yrkesinspektionens bedömning av internkontroll efter arbetsställets storlek 

(Yrkesinspektionen 1995). Källa: Yrkesinspektionen (1995) och Frick 

(1996) 

Antal anställda på arbetsstället 

Tillverkning Servicenäring 

Bedömd intem-
kontrollstatus 

0-5 6-50 >50 0-5 6-50 >50 

Saknas 67% 40% 14% 71% 45% 28% 

Påbörjats 22% 39% 40% 25% 38% 36% 

Inotdnad 11% 21% 46% 4% 17% 36% 

Yrkesinspektionen har i olika undersökningar kunnat konstatera att småföre

tagen ofta inte ens kommit i gång med internkontroll, trots att det förflutit flera 

år sedan kravet trädde i kraft. Exempelvis rapporterar Yrkesinspektionen i Luleå 

på följande sätt (Yrkesinspektionen i Luleå distrikt 1997). 

De flesta av de besökta småföretagen hade vid besökstillfället inte kommit igång med 

att genomföra intemkontroll av arbetsmiljön på det sätt som föreskrivs av intem-

kontrollkungörelsen. (s 7) 

Antonsson m f l (1998) har med hjälp av intervjuer undersökt hur intemkon

troll fungerar i 30 mindre företag. I avrapporteringen av projektet redovisas en 

mängd resultat och jag ska här bara återge några av de resultat som jag finner mest 

intressanta. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att intemkontrollen i stort sett inte 

fungerar eller fungerar dåligt i de undersökta mindre företagen. Misslyckandet 

att införa intemkontroll kan ti l l stor del förklaras av att föreskriften om in tem

kontroll antyder att man ska bygga upp system för hur man ska arbeta, snarare än 

att på ett snabbt och enkelt sätt göra de olika arbetsuppgifterna, anser Antonsson 

m f l . 

Vidare har arbetet med att införa intemkontroll blivit något av ett ensamar

bete för företagarna utan någon större medverkan från personalen. 
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Internkontrollen i små företag är idag mycket av en "one-man-show". I endast tre 

av de trettio företagen hade någon form av samverkan med personalens representanter 

förekommit. Samverkan med övrig personal förekommer i form av dagliga kontakter, 

där arbetsmiljöfrågor ibland diskuteras. Någon mer organiserad samverkan om intern

kontrollen med övrig personal förekommer inte. (s 14) 

Antonsson m f l kommer också in på hur företagarnas egna positiva bedöm

ningar av arbetsmiljön kan försämra motivationen att infora intemkontroll i 

företag med förhållandevis små risker. 

22 av 30 företagare ansåg att arbetsmiljön vid det egna företaget var bättre än ge

nomsnittet i samma bransch eller med liknande verksamhet. I småföretag i branscher 

med förhållandevis små risker, kan denna inställning innebära att företaget har dålig 

motivation för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Vaför ska man göra 

något, när det redan är rätt bra? (s 10) 

Företagamas förväntningar på resultat av intemkontrollen bedöms även v ik 

tiga för motivationen att införa intemkontroll . 

Om intemkontrollen inte kan förväntas leda till minskad risk för arbetsskador, 

sjukfrånvaro eller ökad trivsel eller ökat engagemang, kan man inte heller förvänta 

sig att företaget frivilligt lägger ned mycket tid på att utveckla ett omfattande led

ningssystem för arbetsmiljön, (s 30) 

Införandet av intemkontroll bör utgå ifrån en enkel modell som successivt 

kan byggas ut efter behov, snarare än från en komplicerad och omfattande 

modell som gradvis förenklas där det är möjligt, menar Antonsson m f l . Man 

förespråkar utifrån sin undersökning att arbetsmetoderna i intemkontrollen i 

stor utsträckning bör låsas för småföretagen, för att undanröja tveksamheter, svåra 

tolkningsfrågor samt för att utnyttja företagens resultatorientering. De föreslagna 

metoderna som bygger på utnyttjandet av enkla checklistor och regelbundna 

möten , diskussioner beskrivs närmare i "Jobba med arbetsmiljön" 

(Arbetarskyddsnämnden 1996) samt " T i d för arbetsmiljön - intemkontroll i det 

lilla företaget" (Arbetarskyddsnämnden 1996). Dessa skrifter är främst riktade ti l l 

regionala skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, konsulter, bran

schorganisationer och andra utomstående som har kontakt med små företag. 

Företagare förväntas behöva yttre stöd vid införandet av intemkontroll. 
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Vi är övertygade om att ett skäl är att småföretagen behöver någon som "översätter" 

föreskriften till praktisk handling och att detta, åtminstone hittills, krävt en insats 

från någon som är insatt i intemkontrollen. Dessutom fyller den utomstående 

(oavsett om det är en yrkesinspektör eller någon annan) funktionen av att vara någon 

som eftefrågar intemkontrollen. Som framgått av intervjuerna är detta en viktig 

funktion för att något ska bli gjort, (s 34) 

Vikten av kunskap och engagerad personal i arbetsmiljöarbetet betonas starkt 

av Antonsson m f l vilka anser att samverkan med personalen måste ingå som en 

naturlig del i internkontrollarbetet. 

Det är vår övertygelse att det som är viktigast i intemkontrollen - att arbetsmiljö

arbetet fungerar som en naturlig del av det dagliga arbetet - uppnås bäst om följande 

är uppfyllt: 

- det finns en viss kunskap om vad god arbetsmiljö är inom företaget, vilka risker 

som finns och vem som svararför att åtgärda problem (i små företag är ofta det sist

nämnda självklart - det är chefen som bestämmer men andra som kan göra jobbet) 

- alla i personalen känner till företagets (positiva) inställning till arbetsmiljö och att 

de själv a förväntas delta i arbetet för en bättre arbetsmiljö, (s 33) 

Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen har tillsammans drivit ett 

landsomfattande projekt " I K - S M A " som syftade t i l l att öka andelen mindre 

företag med fungerande intemkontroll , samt att söka effektiva tillsynsmetoder 

för denna företagsgrupp. N ä r detta projekt, som omfattade ca 1000 företag, 

startades hösten 1996 så bedömdes ca 70 procent av företagen ej ha påbörjat 

internkontrollarbetet, ca 20 procent ha påbörjat internkontrollen samt ca 3 

procent ha en intemkontroll i funktion. Mindre än en procent av företagen 

bedömdes ha ett internkontrollarbete som gav synbara resultat. Efter ungefär ett 

år så bedömdes ca 64 procent av de berörda företagen ha påbörjat intern

kontrollarbetet. I utvärderingen av projektet reserverar man sig dock for om 

utvecklingen i framtiden. Framför allt behövs uppföljningsinspektioner för att 

fortsättningen ska bl i lika positiv hävdar man (ASS 1998). 

Enligt uppgifter från regionala skyddsombud fanns lokala skyddsombud 

endast i 19 procent av de mindre företag som de bevakade. De regionala 

skyddsombuden anger också att endast 23 procent av "deras" företag är anslutna 

ti l l företagshälsovård (Frick 1996). En ännu något dystrare bild ges av Statskon

torets utredning från 1994 (Statskontoret 1994) där 10-20 procent av de mindre 

företagen bedöms vara anslutna t i l l företagshälsovård. 

Flera undersökningar har betonat att bristande kunskaper i arbetsmiljöfrågor 

ofta är orsak t i l l svårigheter att upptäcka och förstå risker (Frick & Sjögren 1979, 

Antonsson & Arnberg 1984, Antonsson m fl 1989, Antonsson m fl 1998). 
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Arbetsmiljökommissionen (SOU 1990 a) anger att ungefär var tionde små

företagare har genomgått någon form av arbetsmiljöutbildning och att var femte 

säger sig vara i behov av sådan utbildning. Personalen i småföretagen är i högre 

grad än företagarna utbildade inom området, ungefär var sjätte person. Ungefä r 

60 procent av personalen ansåg att behövde arbetsmiljöutbildning. Kommissio

nen anger att småföretagarna saknar tillräckliga kunskaper för arbetsmiljöarbetet 

och att det krävs omfattande utbildningsinsatser om arbetsgivaransvar, arbetsled

ning, arbetsorganisation, kompetensutveckling, inflytande samt ny teknik. 

I en utredning om de regionala skyddsombudens verksamhet (Frick 1996) 

redovisas att hela 87 procent av de regionala skyddsombuden inom L O ansåg att 

arbetsgivarna har otillräckliga arbetsmiljökunskaper. En ännu högre andel ansåg 

att arbetsgivarna hade bristande kunskaper om regler och ansvar. 

Arbetsmiljökommissionens småföretagsgrupp (SOU 1990 b) uttrycker sig 

kategoriskt om de mindre företagens kunskaper och förmåga att bedriva ett 

systematisk arbetsmiljöarbete. 

... hos de mindre företagen saknas både kunskaper om hur en god arbetsmiljö kan 

åstadkommas och insikter om hur den egna arbetsmiljön är beskaffad. Vi tror inte att 

de småföretagen kan driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete utan en omfattande ut

bildning eller genom att söka experthjälp utanför företaget, (bilaga 4, s 34) 

Sammantaget ger litteraturen en mycket negativ bild av bristande systematik 

och dåligt kunskapsläge i arbetsmiljöarbetet hos de mindre företagen. Frågan är 

då om de angivna bristema avspeglar sig i riktigt dåliga arbetsmiljöer? A t t sam

bandet inte är absolut mellan dålig arbetsmiljö och okunskap o m regler visas 

exempelvis i en utvärderingsrapport av den riktade tillsyn som genomför t s på 

små arbetsställen inom Strömsunds kommun (Yrkesinspektionen 1988). D ä r sägs 

att den riktade tillsynen visade att arbetsmiljön i allmänhet var tillfredsställande 

samtidigt som kunskaperna om arbetsmiljölagstiftningen var bristfällig och att 

gällande arbetsmiljöregler ej fanns på arbetsställena. Vidare saknades insikt att 

utnyttja resurser i form av yrkesinspektion och regionala skyddsombud. 

Psykosociala förhållanden i mindre företag 
Storey (1994) vars verk i huvudsak behandlar situationen i England och USA tar 

upp ett antal dimensioner av kvalitet i arbetet vilka kan säga avspegla delar av 

arbetsmiljön. Storey visar att arbetsmiljön i mångt och mycket är sämre i små

företagen än i de större företagen: sämre löner och förmåner, mindre personal

utbildning, längre och sämre arbetstider, samt större risk för allvarliga olycksfall. 

Ett viktigt undantag är att de sociala relationerna som förefaller vara mycket goda 

i småföretagen. Både företagare och anställda anger detta och det fmns få och små 

tecken på konflikter mellan anställda och arbetsgivare. Det förekommer få 

fackliga dispyter i småföretagen. Istället sköts intressefrågor genom direkta 
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diskussioner mellan anställda och chef. Den allmänna bilden av småföretagen 

kännetecknas av harmoni. 

Den bild av harmoni som Storey ger är inte densamma som Goss (1991) 

beskriver. Goss anger att relativt lite forskning har genomförts för att studera 

arbetare och arbetares situation i småföretag. Istället har forskningen fokuserat på 

företagare, deras personlighet och situation som företagsledare. En allmän upp

fattning, som fått stöd av den sk Bolton-rapporten (Bolton 1971), är att det råder 

"industriell harmoni" i småföretagen. Med det avses att de personliga relatio

nerna mellan företagare och anställda samt mellan anställda understödjer sam

arbete, ömsesidig respekt och engagemang (Goss 1991). 

Boltons syn är dock baserad på ett mycket begränsat empiriskt material enligt 

Stanworth och Curran (1979). Dessa forskare har själva undersökt anställdas rela

tioner i småföretag och de varnar för att överdriva och överskatta den närhet 

mellan företagare och anställda som anses råda i småföretag. 

Även om Stanworths och Currans forskning väcker tvivel om åsikten att 

"industriell harmoni" skulle råda småföretagen så är det ett faktum att arbetskon-

flikter är ovanliga och att den fackliga anslutningen är lägre i småföretagen (Goss 

1991). Goss menar dock att företagamas kontroll över sin arbetskraft kan förklara 

detta förhållande. Denna kontroll kan beskrivas på många sätt och Goss har u t 

format en modell där kontrolltyperna graderas utifrån hur ekonomiskt bero

ende företagare är av de anställda och vilken förmåga de anställda har att motstå 

företagamas utövande av sina ägarprivilegier. 

Den typ av kontroll som Goss bedömer vara vanligast i småföretag betecknar 

han som Benevolent Autocracy, vilket kan översättas som "välvilligt envälde". 

Denna typ av kontroll betonar närheten mellan företagare och anställd men 

söker inte odla relationer så att de sträcker sig utanför arbetsplatsen eller så att de 

leder t i l l förväntningar på att företagaren ska åta sig något utöver marknadspraxis 

gentemot de anställda. Ett mindre företags ekonomiska sårbarhet kräver att 

potentiella konflikter neutraliseras innan de blir tydliga och uttalade och "det 

välvilliga enväldet" försöker hantera ekonomiska intressekonflikter så att f ö r e 

tagare och anställda åtminstone kan "leva med varandra" på en personlig nivå. 

Företagare som tillämpar "välvilligt envälde" månar om de sociala förhållan

dena i sina företag genom att medvetet behandla anställda som individer, exem

pelvis genom att använda förnamn, samtala och skämta med personalen. Sam

tidigt är "välvilligt envälde" starkt kopplat t i l l en maktkultur, både i ekonomiskt 

och ideologiskt avseende. Skillnaden mellan företagare och anställda är klar och 

behöver inte rättfärdigas. Anställda är medvetna om sin svaga maktposition och 

anpassar sitt beteende därefter, vilket felaktigt kan tolkas som att det skulle råda 

någon slags harmoni mellan företagare och anställda. At t arbetare uppvisar ett 

tillmötesgående och fogligt beteende är inte tillräcklig gmnd för att tolka detta 

som bevis på de anställdas engagemang och identifikation med företagarens och 

verksamhetens mål (Goss 1991). 
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Rainnie (1989) för fram att intressekonflikter i själva verket är vanliga i små

företag men att de tenderar att visa sig på en individuell nivå istället för på en 

högre nivå eller att de neutraliseras innan de visar sig öppet. Konkret kan detta 

exempelvis innebära att arbetare slutar självmant eller att de avskedas. 

Goss (1991)omfattande analys av kontroll- och relationsförhållandena i små

företag visar med tydlighet att det bara finns ett begränsat stöd för att förhållan

dena i småföretag med nödvändighet och i huvudsak skulle vara harmoniska. 

Hans analys visar även att situationen beträffande konflikter och samarbete inom 

småföretag kan vara avsevärt mera komplexa och motsägelsefulla än vad som ofta 

påståtts. Han menar att det finns fa skäl att hålla fast v id att det existerar ett enkelt 

samband företagsstorlek och de sociala relationer som visar sig i företagen. 

Uppgifterna om den psykosociala arbetsmiljön i de svenska småföretagen är 

oftast positiv. Exempelvis anger Magnusson (1990) att den psykosociala mil jön i 

de mindre svenska företagen är mycket positiv och han förklarar det främst med 

att personalen arbetar med växlande uppgifter. 

Många av de arbetsorganisatoriska åtgärder som för närvarande diskuteras inom de 

större företagen är oftast - helt naturligt - redan genomförda i de mindre företagen. 

Man växlar arbetsuppgifter, man är väl förtrogen medföretagets hela produktion och 

företagets ekonomiska situation, man har of a flexibla arbetstider, kundkontakter 

och möjlighet till egna beslut, etc. Detta sammantaget ger ett ökat engagemang och 

har en stor betydelse för trivsel och välbefinnande i arbetet, (s 294) 

Andra (bl a Antonsson & Arnberg 1984, Beckérus m f l 1980, Frick & Sjögren 

1979) som undersökt hur arbetsmiljöerna i upplevs i mindre företag påpekar att 

personal ofta upplever sig ha en bra psykisk arbetsmiljö medan fysisk arbetsmiljö 

övervärderas. 

Fysisk arbetsmiljö 
Arbetsmiljökommissionen (SOU 1990) som uttalar sig på följande sätt om 

arbetsolyckor och arbetssjukdomar i små företag. 

Enligt ISA:s statistik drabbas småföretag i mindre utsträckning än stora företag av 

såväl arbetsolyckor som arbetssjukdomar. Det kan dock inte tolkas så att småföretag 

har bättre arbetsmiljö. Man bör notera att rapporteringsbenägenheten troligen är lägre 

i småföretag, (s 114) 

Bengtsson (1995) har gjort en statistisk undersökning av i vilken utsträckning 

mindre företag bidrar t i l l arbetsolyckor och arbetssjukdomar, baserat på upp

gifter från 1990 respektive 1993. Den högsta relativa frekvensen av rapporterade 

olycksfall fö rekommer i arbetsställen med 50-199 anställda. Den lägsta frekvensen 

återfinns i arbetsställen med 1-4 anställda. Har olycksfallen resulterat i sjukskriv-
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ning över 14 dagar så är skillnaden liten mellan de små och stora arbetsställena, 

framförallt år 1993. 

Fall med sjukskrivningstid mindre än 14 dagar har minskat mer än fall med 

längre sjukskrivningstid mellan 1990 och 1993. För de små arbetsställena har 

fallen med kort sjukskrivning minskat mest och med hela 67%. Detta kan t i l l 

stor del förklaras med att en sjuklöneperiod på 14 dagar infördes för arbets

givarna f rom 92-01-01. Andra viktiga förändringar i försäkringssystemet mellan 

1990 och 1993 var bl a lägre sjukersättning och karensdag vid sjukdom. Mycket 

talar för att effekten av sjuklöneperioden varit störst i de små företagen. Ned

gången i olycksfallsfrekvenserna och sjukskrivningstiderna kan dock ha andra 

förklaringar än förändringarna inom socialförsäkringssystemet. Bengtsson menar 

även han att en förklaring t i l l de större arbetsställenas sämre värden kan vara att 

rapporteringsbenägenheten kan vara lägre i små än i stora företag. 

V i d en internationell jämförelse är den statistiskt relativt goda situationen i de 

svenska mindre företagen anmärkningsvärd. Thomas (1991) har undersökt situa

tionen i England och han fann att de som arbetade i företag med färre än 50 

anställda löpte en 40 procent högre risk att skadas i en allvarlig olycka, jämför t 

med de som arbetade i företag med fler än 1 000 anställda. 

LO:s stora enkät t i l l skyddsombuden (Bolinder, m fl 1981) indikerar att 

arbetsmiljön i de mindre företagen skulle vara bättre än i de större. Enligt 

enkäten förekommer olycksfallsrisker, buller, luftföroreningar oftare i stora 

företag än i små. 

Utifrån en studie av mindre företag på Gotland (Magnusson 1990) hävdas att 

arbetsuppgifterna i små företag som regel är mer varierade än hos storföretagen. 

Där igenom blir också exponeringen för enskilda faktorer lägre, vilket ger 

mindre arbetssjukdomar. Detta är dock mera en oprövad, inte alls orimlig, 

hypotes än ett visat förhållande enligt Frick (1996). 

Arbetsmiljön inom tmverkmngsmdustrin 
Det är väl känt att olika verksamheter, olika branscher, uppvisar mycket stora 

skillnader då det gäller arbetsmiljö och risker för de anställda. Verksamheten i 

sig har därför avsevärt större betydelse än storleken på det arbetsställe där verk

samheten bedrivs. Det är också väl känt att andelen mindre företag varierar mel

lan branscherna. 

De farligaste jobben inom de mindre företagen återfinns enligt Arbetsmiljö

kommissionen inom tillverknings- och byggnadsindustrin. Man har då både 

beaktat antal berörda personer och skadefrekvensen (SOU 1990 b). 

Tillverkningsindustrin domineras av ett litet antal stora och internationellt 

verksamma företag och många småföretag. Betraktar man tillverkningsindustrin 

som helhet framträder följande bild av arbetsmiljön och dess utveckling. 

Sedan 1980-talet har antalet arbetsolyckor minskat inom tillverkningsindust

rin och sedan 1989 har även antalet arbetssjukdomar minskat. Här bör man då 

39 



också beakta att andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin har minskat sedan 

1960-talet och att minskningarna var speciellt kraftiga i början av 1990-talet 

(Aronsson, Sjögren 1994). 

Inom tillverkningsindustrin är förtidspensioneringar och hög sjukfrånvaro 

vanliga. Andra utmärkande drag är att den höga relativa dödsrisken samt att 

risken för svåra olyckor är hög, liksom för bullerskador och besvär från rörelse

organen. Muskel- och ledbesvär är vanligare bland kvinnor än män. Riskerna 

varierar dock kraftigt mellan yrken och grupper inom tillverkningsindustrin 

beträffande psykisk stress i arbetet, psykisk utmattning efter arbetet och risk för 

hjärtinfarkt (Aronsson, Sjögren 1994). 

Kvalifikationskraven har successivt ökat samtidigt som monotona uppgifter 

t i l lkommit. T i l l dessa nya monotona uppgifter har främst kvinnor anställts. 

Denna gmpp av kvinnor bedöms vara en av de hälsomässigt mest utsatta kvinno

grupperna i arbetslivet (Aronsson, Sjögren 1994). 

Studerar man de näringsgrenar som ingår i tillverkande industri framträder en 

bild som visar att verkstadsindustrin dominerar både bland mindre och större 

arbetsställen. 

Tabell 6 Antal anställda efter näringsgren inom tillverkande industri och arbetsstäl

lestorlek, ar 1993. Källa: Bengtsson (1995) något omarbetat. 

Näringsgren 1-4 
anställda 

5-9 
anställda 

10-49 
anställda 

1-49 
anställda 

50-199 
anställda 

200+ 
anställda 

50+ 
anställda 

Livsmedels-, 
dryckes 

2129 3257 12009 17395 21666 30103 51769 

Textil-, 
beklädnads 

1430 1282 5689 8401 6733 3233 9966 

Trävaru 3617 3896 16755 24268 19910 8431 28341 

Massa-, 
pappers 

5205 5857 16261 27323 23133 49963 73096 

Kemisk, 
petroleum 

1785 2417 10401 14603 18270 28740 47010 

Jord och 
stenvaru 

963 1358 4882 7203 4757 6367 11124 

Järn-, stål- o 
metall 

245 344 1844 2433 4141 26776 30917 

Verkstads 13477 14829 54985 83291 73808 180785 254593 
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A v tabell 7 framgår dock att verkstadsindustrin inte har de högsta olycksfalls-

frekvenserna för de mer allvarliga olyckorna, men att frekvenserna ligger klart 

högre än de genomsnittliga värdena för alla näringsgrenar. Med hänsyn t i l l typen 

av verksamhet så ligger här j äm- , stål- och metallindustrin som väntat högt t i l l 

sammans med trävaruindustrin. 

Tabell 7 Antal olycksfall per 1000 anställda efter näringsgren inom tillverkande 

industri samtför alla näringsgrenar. Sjukskrivna mer än 14 dagar, år 

1993. Källa: Bengtsson (1995) något omarbetat. 

Näringsgren 1-4 5-9 10-49 50-199 200+ 
anställda anställda anställda anställda anställda 

Livsmedels-, dryckes 4,2 3,7 6,6 5,9 7,2 

Textil-, beklädnads 0,7 2,3 2,3 2,7 3,4 

Trävaru 6,4 10,8 10,4 8,0 6,0 

Massa-, pappers 0,8 0,9 1,8 3,7 5,1 

Kemisk, petroleum 1,7 4,1 4,1 5,6 3,9 

Jord och stenvaru 7,3 6.6 6,1 6,5 5,7 

Jäm-, stål- o metall 0,0 8,7 8,7 8,2 7,7 

Verkstads 5,3 3,9 6,0 5,4 3,0 

Alla näringsgrenar 3,1 3,0 3,6 3,5 2,8 

Aronsson och Sjögren (1994) sammanfattar arbetsmiljöläget inom tillverk

ningsindustrin på följande sätt. 

Tillverkningsindustrin står som framgått för en tung del av ohälsa, skador och utslag

ning. Inom tillverkningsindustrin som helhet finns ett brett spektrum av arbetsmiljö

problem. Ohälsobilden är något olikartad men överbelastnings- och förslitningsskador 

har stort utrymme tvärsöver alla delbranscher, (s 90) 

Denna dystra bild lättas dock upp något av att delar av tillverkningsindustrin 

leder utvecklingen mot en arbetsorganisation som baseras på kunskap, f lexibil i

tet, delegering av ansvar, förmåga till samarbete och kompetens. 
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E n kommentar till arbetsmiljösituationen i de mindre företagen 
Nestorn inom forskningen kring arbetsmiljö i svenska småföretag, Kaj Frick, 

konstaterar i en nyligen genomförd genomgång av vad som skrivits om arbets

mil jön i mindre företag att det är svårt att kunna jämföra situationen med det 

övriga näringslivet (Frick 1996). 

Jag kan bara instämma i Fricks bedömning. Som jag ser det är det mycket 

svårt att uttala sig om småföretag i allmänhet, främst eftenom gmppen är så hete

rogen. Man kan bara konstatera att det är svårt att bedöma och beskriva arbets

miljösituationen i de mindre företagen som gmpp betraktad. Det är heller 

knappast meningsfullt att visa om mindre företag som gmpp har bättre eller 

sämre arbetsmiljö än större företag. Vissa branscher har klart sämre arbetsmiljö än 

andra, men behovet av förbättringar för mindre företag kan knappast avgöras 

annat än på lokal nivå, för det enskilda företaget. 
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3 M O T I V A T I O N S T E O R T E R O C H M O D E L L E R 

Jag kommer här att kortfattat ta upp några av de viktigaste motivationsteoriema i 

modem tid och som fortfarande kan anses ha betydelse. Eftersom jag använt 

förväntansteori i denna studie så är tonvikten lagd på denna teori. Valet av för

väntansteori har inte varit självklart och det är givetvis möjligt att undersöka 

företagares motivation för arbetsmiljöarbete med hjälp av andra teorier. 

Huvudskälet t i l l att just utgå från förväntansteori är att jag funnit empiriska data 

som indikerar att förväntansteori kan vara lämplig med hänsyn t i l l den forsk

ningsfrågajag haft. I kapitel 4 Metod och genomförande samt i kapitel 5 

Motivationsmodell för företagares arbetsmiljöarbete presenteras valet av teori 

och modell närmare. 

3.1 V I K T I G A M O T I V A T I O N S T E O R I E R 

Det finns ingen universell motivationsteori, ingen generell huvudteori, även om 

en del forskare fortfarande försöker skapa sådana, exempelvis Katzell & 

Thompson (1990). 

Saknas det en universell motivationsteori så saknas det sannerligen inte speci

ella motivationsteorier. Här är utbudet stort. Katzell & Thompson (1990) har 

exempelvis samlat motivationsteoriema i 14 olika gmpper vilka i sin tur inne

håller flera undergrupper. Totalt sett blir det onekligen väldigt många teorier 

där den innehållsliga spännvidden är stor. 

Trots att det inte finns någon universell motivationsteori och trots att spänn

vidden är stor inom motivationsfältet kan man utforma en grov allmän modell 

av motivationsprocessen. Nedanstående modell är hämtad från Steers & Porter 

(1991) vilka refererar t i l l Dunnette & Kirchener (1965). 

Tillstånd av inre obalans: 
Behov, Önskningar eller 
förväntningar åtföljda av 
föraningar 

Beteende eller agerande Incitament eller mål 
Tillstånd av inre obalans: 
Behov, Önskningar eller 
förväntningar åtföljda av 
föraningar 

Beteende eller agerande 
S1 

Incitament eller mål 

Modifiering av inre 
tillstånd 

Figur 3 Allmän motivationsprocess (översattfrån Steers & Porter 1991). 

Inre tillstånd i form av behov, önskemål och förväntningar resulterar i olika 

beteenden för att uppnå olika incitament eller mål. Beroende på vad som upp-

43 



nås modifieras det inre tillståndet hos individen, vilket leder t i l l förändringar i 

agerandet, vilket i sin tur påverkar utfallet osv. Modellen är dock inte så enkel 

som den kan synas v id en första anblick. En övergripande komplikation är att 

motiv inte kan observeras direkt. En annan är att ett visst agerande kan förklaras 

av flera motiv. Vidare kan motiv uppträda i dold form. Dessutom kan flera 

skilda motiv uttryckas på samma sätt och flera likartade motiv kan uttryckas på 

skilda sätt. Ytterligare en komplikation är att skillnader i personlighet och kultur 

modererar hur motiv uttrycks. Inte nog med detta. Mo t iv är dynamiska t i l l sin 

karaktär och de kan dessutom vara motstridiga. Graden av måluppfyllelse påver

kar motivation och andra motiv vilket ytterligare komplicerar bilden. Avslut

ningsvis kan dessutom skillnaderna mellan olika individer vara stora (Steers & 

Porter 1991). Sammantaget visar detta på några av de stora svårigheter och den 

komplexitet som är förknippade med studier av motivation. 

Även om motivationsområdet är komplext kan motivationsteoriema grovt 

indelas i teorier som har en bas inom psykologin och teorier som har sin bas 

inom managementområdet . M i t t intryck är här att en vetenskaplig skiljelinje går 

mellan dessa områden och att en stor del av managementlitteraturen inte baseras 

på vetenskaplighet och psykologisk forskning utan snarare på olika arbetsorgani

satoriska trender. Trots detta har teorier inom managementområdet en sådan 

praktisk betydelse att de inte kan försummas. Därför väljer jag att i följande av

snitt även kort presentera några av de viktigaste managementteorierna som be

handlar arbetsmotivation. Jag inleder dock med de motivationsteorier som har 

sin bas inom psykologin. 

3.1.1 Motivationsteorier inom psykologin 

Ett vanligt sätt att gruppera de psykologibaserade motivationsteoriema är att i n 

dela dem i behovsteorier, förstärkningsteorier samt kognitiva teorier. Det finns 

dock ingen teoretisk ansats som helt kan ignorera kognitiva mekanismer. Frågan 

är snarare är i vilken omfattning teorierna betonar sådana mekanismer. Ingen 

enskild teori duger heller för att förstå motiverat beteende i sin helhet (Landy & 

Becker 1987). Jag kommer här att kort presentera behovsteorier, förstärknings

teorier samt kognitivt baserade motivationsteorier. 

Behovsteorier 
Behovsteorierna fokuserar på inre motivation och på individen. M e d inre mot i 

vation avses att en person agerar utan yttre påverkan eller kontroll . Exempel på 

upplevelser av inre motivation är känslor av; intresse, glädje, kompetens, själv

bestämmande. Man lägger stark tonvikt vid individemas karaktäristika och att 

styrkan i de skilda behoven har stor betydelse för beteendet. Arbetsuppgifter 

och miljö är inte centrala begrepp i teorierna, trots att det är lätt att inse att dessa 

variabler kan ha stor betydelse. 
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Den troligen mest kända behovsteorin är Maslows behovshierarki (Maslow 

1943). Maslow ansåg att otillfredsställda behov hos individerna leder t i l l spän

ningar. När individen lyckats tillfredsställa ett behov reduceras spänningarna och 

behovet utgör inte längre någon motivationsfaktor. Samtidigt fmns det dock nya 

högre och otillfredsställda behov som driver individen vidare i sitt agerande för 

att tillfredsställa dessa behov. Maslow arrangerar fem olika typer av behov, fysio

logiska, säkerhetsmässiga, sociala, självaktning och självförverkligande, i en hie

rarkisk ordning där de högre behoven inte kan uppfyllas om inte de underlig

gande är tillgodosedda. Maslows behovsteori nådde sin höjdpunkt under 1960-

talet och har fått flera efterföljare. Alderfer (1969) presenterade en teori (ERG-

theory) med tre grupper av behov, Existence-, Relatedness-, Growth-needs, där 

dessa behov är hierarkiskt ordnade, men där de kan vara aktiva samtidigt. Denna 

teori har senare utvecklats mot teorier där behoven inte ordnas hierarkiskt, men 

grupperas i inre och yttre behov samt behov av social interaktion (Cherrington 

1983). En annan välkänd behovsteori har utvecklats av den amerikanske psyko

logen McClelland (McClelland 1965). Här betraktas behov som personlighets

drag och det är framfor allt tre behov som är viktiga i arbetslivet: 

- att lyckas och att prestera bra, 

- att påverka och kontrollera andra människor, 

- att vara omtyckt och accepterad av andra, att ha en social tillhörighet. 

McClelland har speciellt studerat högpresterande personer, bl a chefer, och 

funnit att behovet av att lyckas är centralt hos dem. Högpresteraren drivs i första 

hand av att lyckas med uppgiften i sig och inte så mycket av den yttre belöning

en som denne kan tänkas fa om han lyckas. 

Förstärkningsteorier 
Förstärkningsteorierna betonar olika variabler i miljön och yttre motivation av 

individen. Med yttre motivation avses när en person agerar på grand av yttre 

påverkan eller kontroll, d v s något utöver enbart eget intresse. Vanliga tecken 

på yttre motivation är när personer upplever att de pressar sig, att de känner 

ängslan, jäkt , stress etc. Individuella skillnader, behov och attityder samt inre 

tillstånd hos individen ignoreras nära nog helt i dessa teorier. Förstärkningsteori

ernas huvudtes är att beteende är en funktion av dess konsekvenser. Beteenden 

som ger positiva konsekvenser (förstärkning) tenderar att upprepas, medan bete

enden som ger negativa konsekvenser (bestraffning) tenderar att upphöra. För 

stärkningarna kan vara både materiella och immateriella. Inom förstärknings-

teorin antas att människor har många medvetna, ofta komplexa och konkurre

rande mål, att de flesta människor är medvetet målinriktade, att människor har 

känslomässiga reaktioner på de utfall de uppnår genom sitt beteende. Teorierna 
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utnyttjas för att analysera vad som kontrollerar (riktar och upprätthåller) beteen

den. 

Den mest kände förespråkaren för förstärkningsteori är Skinner med sin 

berömda operanta inlämingsteori (Skinner 1953). Denna teori kan sägas utgöra 

grunden för förstärkningsteorin. I korthet innebär operant inlämingsteori att 

beteenden som ger positiva konsekvenser (förstärkning) tenderar att upprepas 

medan beteenden som ger negativa konsekvenser (bestraffning) tenderar att 

upphöra. Vad som tolkas som positiv respektive negativ konsekvens avgörs av 

individens personliga bakgmnd och intressen. Skinners operanta inlämingsteori 

är dock ingen fullständig motivationsteori eftersom den ignorerar en persons 

inre tillstånd, men eftersom den kan användas för att analysera inriktning och 

upprätthållande av beteenden så inkluderas den bland motivationsteoriema. 

Förstärkningsteorin applicerad på området arbetsmotivationen innebär att 

graden av arbetsmotivation förklaras av hur pass förstärkande arbetsplatsen är för 

den enskilde individen. Förstärkarna kan vara av många olika slag, från materiella 

belöningar t i l l utmanande och intressanta arbetsuppgifter. 

Belöningar och straff har tillämpats långt före förstärkningsteorin var formule

rad. Däremot har förstärkningsteorin givit vetenskapliga argument för att tillämpa 

olika typer av belönings- och bestraffningssystem. Teorin kan därmed sägas haft 

stor betydelse inom arbetslivet. 

Kognitivt baserade teorier 
Steers & Porter (1991) presenterar tre typer av kognitiva motivationsteorier: rätt

viseteorier, förväntansteorier samt social inlämingsteori. 

Rättviseteorierna säger, grovt uttryckt, att arbetsmotivationen påverkas av hur 

individen upplever att han/hon behandlas i förhållande ti l l andra personer i 

omgivningen. En av de mest kända rättviseteorierna är formulerad av Adams 

(Adams 1963, Adams 1965). Hans teori baseras på relationer mellan insats (input) 

och utfall (output). Insatser kan exempelvis vara en persons tidigare arbetserfa

renhet, utbildning, ansträngning i arbetet och erfarenhet av nuvarande arbete. 

Utfall kan vara resultat som kommer av insatserna, exempelvis betalning, be

handling av chef, arbetsuppgifter, extra förmåner, statussymboler m m. Adams 

menar att människor j ämför det egna upplevda förhållandet (kvoten) mellan 

insats och utfall mot motsvarande upplevt för personer i omgivningen. Skiljer 

sig förhållandet upplevs förhållandet som orättvist. Den mesta forskningen kring 

rättviseteori, vi lken var starkt fokuserad på ekonomisk ersättning, är gjord på 

1960-talet och i början av 1970-talet. Edward Lawler, en av de främsta forskarna 

inom området förväntansteori, har förespråkat att rättviseteori kan integreras i 

förväntansteori (Steers & Porter 1991). 

Förväntansteori, en av de mest kända kognitiva motivationsteoriema, be

handlar tre variabeluppsättningar, individ, arbete och miljö. Teorin behandlar 

specifikt individuella skillnader. Alla människor värderar inte samma belöningar 
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på samma sätt, människor lägger olika värde på olika utfall. Förväntansteorin 

betonar speciellt att individer har olika förväntningar på att ett visst agerande av 

dem ska leda t i l l önskade belöningar. Förväntansteorin inbegriper även arbets-

relaterade variabler genom att dessa kan påverka framtida förväntningar och att 

arbetskaraktäristika kan fungera som källa för inre värderade belöningar (Steers & 

Porter 1991). 

Enligt V . H . Vroom (Vroom 1964), den kanske mest kände förespråkaren för 

förväntansteorin, så förklaras arbetsprestationer utifrån fyra huvudvariabler: mot i 

vationsstyrka, personlighet, kompetens samt rolluppfattning. Enligt teorin fmns 

det förklaringar t i l l en persons arbetsmotivation både hos individen och hos 

omgivningen. De förväntningar som individen har på framtida resultat samt 

resultatens förväntade värde avgör styrkan i motivationen. Förväntningarna är av 

två typer. Den ena typen baseras på att en individ förväntar sig att ett visst bete

ende ska resultera i vissa belöningar eller bestraffningar. Beroende på skillnader i 

personlighet och bakgmnd så har en specifik konsekvens olika värden för olika 

individer. Den andra typen av förväntningar baseras på kopplingen mellan 

ansträngning och resultat. Hos varje individ fmns en förväntan o m en viss 

arbetsprestation ska lyckas eller misslyckas. 

Teorierna som behandlar förväntningar lägger stark tonvikt på individens 

tankar om hur ett visst eget beteende ska leda eller inte leda t i l l ett visst resultat 

(belöningar eller bestraffningar). Man vet dock inte om människor verkligen 

tänker på det sätt som teorin fömtsätter och det är en del av den kri t ik som 

riktas mot teorierna. Förväntansteorierna behandlas mer ingående i kapitel 3.2. 

Social inlämingsteori beskriver ett dynamiskt förhållande där en person var

ken reagerar mekaniskt på omgivningskrafter eller utövar en helt obegränsad f r i 

vilja. Människans beteende och mil jön påverkar varandra. Social inlämingsteori 

lägger stark betoning vid att människor anammar beteenden genom att observera 

och härma andras beteenden, snarare än att lära genom av egna försök, fram

gångar och misstag. Enligt social inlämingsteori kan människor kontrollera sitt 

eget beteende om de kan utlösa det, stötta det, belöna eller bestraffa det. Bero

ende på hur mycket vi kan styra vår omgivning och våra kognitiva processer så 

kan v i styra vårt eget beteende (Kreitner, Luthans 1984). 

3.1.2 Managementteorier för motivation 

De tidigaste managementteoriema för motivation kan sägas baseras på att arbets

motivation skapas genom att ingjuta rädsla hos de anställda, rädsla för olika be

straffningar om inte givna prestationskrav uppfylls (Steers, Porter 1991). Under 

1900-talet har en mängd managementteorier och -skolor utvecklats och tilläm

pats. Inte minst under 1980- och 1990-talen har utvecklingen varit intensiv 

(Sandberg 1997). 
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Kopplingarna t i l l det motivationspsykologiska området varierar även om de 

flesta managementteoriema innehåller någon form av motivationsaspekt, någon 

syn på vad människor motiveras av i sitt arbete. Jag kommer här att kort presen

tera några av de mest kända managementteoriema som kan sägas ha sin huvud

sakliga gmnd inom psykologin. Den som är intresserad av att läsa om andra 

managementteorier och den historiska utvecklingen av managementteorier 

rekommenderas att läsa "Från Taylor t i l l Toyota" av Sandkull och Johansson 

(1996). Den som v i l l studera den allra senaste utvecklingen kan jag rekommen

dera "Den gränslösa organisationen" av Ron Ashkenas (Ashkenas 1995). 

Motivation-hygienfaktor teorin (Herzberg 1966) förtjänar ett speciellt o m 

nämnande. Herzberg menar att hög arbetsmotivation inte kan åstadkommas av 

yttre faktorer som ledarskap, företagsmål, arbetsbetingelser och lön. Dessa typer 

av faktorer benämns hygienfaktorer och kan om de inte uppfyller grundläggan

de behov verka demotiverande. Hygienfaktorer kan om de uppfylls skapa en 

bas för motivationen, men för att arbetsmotivationen ska bli hög så måste behov 

som att lyckas, att bli uppskattad, att få arbeta med stimulerande uppgifter, att få 

ansvar och en personlig utveckling, uppfyllas. Arbetsmotivation skapas främst 

genom upplevelser av dessa typer av inre belöningar, anser Herzberg. De fakto

rer som skapar dessa inre belöningar benämns motivationsfaktorer. 

Motivation-hygienfaktorteorin har fått skarp vetenskaplig krit ik och kan inte 

anses vara ful l t accepterad i forskarvärlden. Krit iken inriktar sig ofta mot de 

undersökningsmetoder som Herzberg använde. Man menar att undersökningen 

som teorin grundar sig på mer avspeglar metoden än verkligheten. Uppdelning

en i motivations- och hygienfaktorer motsägs av data från flera undersökningar. 

Exempelvis så uppfattas betalning i många fall både som hygien- och motiva

tionsfaktor (Hellriegel, Slocum & Woodman 1995). En annan kritik är att teorin 

inte beaktar individuella skillnader (Nelson, Quick 1995). Trots den vetenskap

liga kritiken har Herzbergs teori nått en stor spridning och har även tillämpats 

flit igt i arbetslivet, bl a för att utforma olika typer av belöningssystem, arbets

organisationer mm. 

Målstyrning är en annan betydelsefull managementteori och - teknik som 

behandlar arbetsmotivation och har sin gmnd i psykologin. Under 1960-talet 

och framåt har målstyrning kommit att tillämpas i betydande omfattning inom 

arbetslivet. 

Målstyrning är en av de mest omskrivna ledningsteknikema. En genomgång 

och uppskattning av Rombach (1991) visade att det fanns ca 2000 litteraturrefe

renser om målstyrning. Mycket av litteraturen utgörs dock av populärt u t for

made instruktioner riktade t i l l tänkbara målstyrare. Dessa mer populära skrifter 

är ofta författade av praktiskt verksamma konsulter eller forskare. Den mesta av 

målstyrningslitteraturen är skriven under 1970-talet och behandlar eller inriktar 

sig mot privata företags verksamhet. Litteraturen om målstyrning från senare 

hälften av 1980-talet och framåt är i huvudsak svensk och detta kan förklaras av 
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att man försökt implementera målstyrning i vissa delar av den offentliga verk

samheten. 

Rombachs litteraturundersökning (1991) visar att målstyrning inte är något 

väldefinierat begrepp. Det som skiljer tekniken målstyrning från andra styr

tekniker är inte att man vi l l eller möjl igen kan nå mål. Utmärkande för mål

styrning är istället att formulerade mål, målbeslut och uppföljning av mål aktivt 

används för att försöka uppnå uppställda mål. Bakom tekniken målstyrning finns 

också en grundläggande målstymingsfilosofi. 

Målstyrningens filosofi eller grundidé är att organisationens medlemmar 

(ibland bara chefer) ska känna ti l l sina respektive delmål, vad de ska åstadkomma. 

Genom att målen är kända försöker de också att nå dem (Drucher 1954). 

Drucher, ansedd som målstyrningens "fader", såg chefemas möjl igheter att själva 

kontrollera sina prestationer som målstyrningens största fördel. Få forskare har 

dock tagit upp denna aspekt av målstyrningen. Många refererar t i l l Drucher men 

ser ändå så gott som alltid målstyrning som en teknik att bättre styra organisa

tioner ovanifrån. 

Andra forskare menar att det krävs mer än att målen är kända. Latham, Locke 

& Erez (1988) betonar vikten av engagemang för målen. Enligt dem så betonar 

målteori avsikter, eller avsiktliga beslut att agera, som huvudorsak t i l l motiverat 

beteende. O m en person engagerar sig för att nå ett mål eller en önskad slut

punkt, så kommer ett sådant mål att kraftigt påverka det efterföljande beteendet 

hos personen. För att motivera någon är det avgörande att uppnå dennes enga

gemang för målet, att fa personen att anamma målet. 

Rombachs (1991) omfattande l i t teraturgenomgång visade att den gemen

samma kärnan i målstyrningstekniken är relativt begränsad. Följande förefaller 

dock gälla allmänt. 

• Klara mål ska formuleras av ledningen. 

• Personal på olika hierarkiska nivåer ska engageras v id målformulering och 

nedbrytning av mål. 

• Verksamhetsansvariga ska välja medel för att uppnå mål. 

• Mål ska följas upp, vilket innebär mätn ing av kvantiteter. 

Målstyrning kan även beskrivas utifrån flera antaganden som tekniken baseras 

på. Att mål kan arrangeras hierarkiskt, att övergripande mål kan brytas ned hie

rarkiskt t i l l olika delmål samt att abstrakta mål på hög nivå kan brytas ned ti l l 

konkreta, mätbara mål på och för lägre nivåer. 

Huvudresultatet från målsättningsforskningen är att svåra och specifika mål 

leder t i l l högre prestation än lätta och vaga mål (Locke, Shaw, Saari, Latham 

1981). Rombachs litteraturstudie (1991) ger ett visst stöd för att målstyrning har 

positiva effekter. Man kan bl a förvänta sig att anställda försöker nå uppställda 
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mål, fler anställa blir nöjda samt förbättrad planering och kommunikation om 

målstyrning tillämpas. 

3.1.3 Allmän kritik av motivationsteorier 

En besvärande komplikation eller brist är att de flesta psykologiskt baserade 

teorier för motivation utvecklats i USA och for att gälla för arbetare. Det är 

enligt min mening uppenbart att teorierna speglar de sociala, kulturella och 

historiska särdrag som finns där och att värdet av teorierna ytterligare begränsas 

när de ska tillämpas i andra länder, under andra fömtsättningar. Hofstede (1980) 

har exempelvis undersökt hur väl Maslow's behovsteori s tämmer utanför USA. 

Han fann i sina studier att teorin inte gällde i ett flertal undersökta länder, däri

bland Sverige. Sirota och Greenwood (1971) betonar att kultur och omgivning 

bestämmer hur dessa mänskliga behov kan uppfyllas. O'Rei l ly och Roberts 

(1973) har poängterat att en individs behov delvis bestäms av den kultur perso

nen lever i . 

Sociologiprofessor Joachim Israel har riktat massiv kr i t ik mot psykologiska 

motivationsteorier (Israel 1990) och föreslagit alternativa tillvägagångssätt för att 

förklara orsakerna ti l l människomas handlingar. Israel angriper främst de mot i 

vationsteorier som opererar med drivkrafter som orsaker t i l l handlingar, bl a 

behovsteorier. Han menar att dessa teorier underskattar att mänskliga handlingar 

i stor utsträckning är interaktioner mellan individer i en social och samhällelig 

ram. 

I en relationistisk handlingsteori (Israel 1979) som utgår från social interaktion 

sägs att det är de samhälleliga förhållandena som inverkar på de målsättningar som 

individerna har för sina handlingar. Dessa målsättningar säger Israel är uttryck för 

medvetna val och inte påtvingade av oundgängliga behov. Detta ska då ses som 

motsats t i l l motivationspsykologins syn att samhället betraktas som ett arrange

mang för att underlätta tillfredsställelsen av fasta och oföränderliga fysiologiska 

eller psykologiska egenskaper, vanligtvis uppfattade som drivkrafter. 

En annan kri t ik från Israel är att motivationspsykologiska ansatser ofta fram

ställer mänskliga handlingars orsaker som biologiska och därmed starkt reducerar 

förklaringarna. Ytterligare kr i t ik är att psykologiska drivkrafter kan användas för 

att framställa handlingar som om de var utanför mänsklig kontroll , vilket kan 

användas som argument för att inte ta ansvar för egna handlingar. 

Ett huvudargument mot de psykologiska motivationsteoriema är att de skulle 

kunna ange orsakerna ti l l mänskliga handlingar. Israel förfäktar att handlingar 

kan förklaras om man istället talar om intentioner och skäl samt placerar hand

lingsanalysen i en interaktionistisk ram. Israel menar att man inte behöver för

klara vilka faktorer som "är orsak t i l l " att människor utför handlingar. Istället kan 

man koncentrera sig på de skäl som en aktör ger sina handlingar och där avsikter 

och målsättningar har en logisk, men inte nödvändigtvis psykologisk, relation t i l l 
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handlingen. Istället för att fråga vad som får människor att handla kan man fråga 

vilka målsättningar handlandet har, vad vi l l människan uppnå och undgå? Gene

rellt bör intresset riktas mot den kontext i vilken handlingen sker. 

Israel anser att handlandet är som något som utmärker människan och att 

människan inte är en mekanism som reagerar på inre eller yttre stimuli. Istället 

för att koncentrera sig på de faktorer som antas finnas före människans hand

lingar bör man inrikta sig mot handlingskontexten vilken utgör hinder eller 

underlättar handling. Detta angreppssätt bör även underlätta att förändra förhål

landen som hindrar önskvärda handlingar, menar Israel. 

M i t t intryck är att Israel med sin kri t ik slår in dörrar som redan är öppna, 

f ramför allt när han kritiserar behovsbaserade motivationsteorier och menar att 

samhällets påverkan negligeras. Även bland teorier som til l viss del grundas på 

behov finns det teorier, t ex förväntansteori eller social inlämingsteori, som helt 

klart sätter in individen i en samhällelig kontext. 

Det fmns även inom motivationspsykologin kri t ik mot motivationsforsk

ningen och den stora mängd teorier som finns och den begreppsförbistring som 

råder. Motivationsforskarna Steers & Porter (1991) ställer själva frågan vad som 

man ska göra med alla de motivationsteorier som finns och ger ett svar som vid 

en första anblick kan synas krasst. 

If there is any utility to studying motivational theories, it is exactly this fact: One 

can obtain more meaning about the events and situations that one observes or takes 

part in if one knows something about the theories than if one is not familiar with 

them, (s 579) 

Utlåtandet kan tolkas som en mycket hård dom över motivationsteoriema, 

att de har ett mycket begränsat värde, eller som ett utlåtande som visar en stor 

respekt och ödmjukhe t för ett mycket komplext forskningsområde och att varje 

teori har ett värde genom att den ger ett eget perspektiv på olika fenomen. Jag 

föredrar själv den senare tolkningen. 

3 .2 F Ö R V Ä N T A N S T E O R I 

Förväntansteori är en teori som kan spåras t i l l teorier om hedonism, men under 

1930-talet kom en mera kognitiv ansats. Tolman (1932) tog upp och behandlade 

begrepp som förväntningar. Lewin (1938) presenterade en kognitivt inriktad 

teori som innehöll termer som förväntat värde och motivationskraft. Ut i f rån 

dessa tidiga verk utvecklades sedan ett antal likartade motivationsteorier vilka alla 

innehöll ett koncept med attraktivitet hos objekt och koncept med förvänt

ningar (eller sannolikheten) att en handling skulle leda t i l l ett visst utfall eller 
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mål. Teorierna konvergerar på så sätt att de ser förväntat värde av utfall och för

väntan på utfall i en multiplikativ kombination. 

Eftersom ett agerande kan leda t i l l både primära och sekundära utfall så kan 

motivationskraften uttryckas på olika sätt, vilket förklaras av figur 4 och samt 

efterföljande text. 

Motiv ations kraf t Agerande > 
Förväntat pr imär t 

utfall 
Förvänta t 

sekundär t ut fa l l Motiv ations kraf t Agerande 
Förväntat pr imär t 

utfall 
Förvänta t 

sekundär t ut fa l l 

F = V - E E V 

F = V . I - E I V 

Figur 4 Motivationskraft att agera når utfallet har ett primärt respektive sekundärt 

förväntat utfall. F = motivationskraft, V = valence, E - expectancy, 

I = instrumentality 

Förväntansteori 6 har tre viktiga grundbegrepp, Valence (V), Instrumentality 

(I) och Expectancy (E). 

Valence (V): Människor kan ha mer eller mindre väldefinierade preferenser 

för resultat som följer av deras agerande. Valence refererar t i l l förväntningar, inte 

t i l l vad som verkligen faller ut. Människor attribuerar preferenser t i l l olika 

resultat beroende på vilken tillfredsställelse de förväntar sig av dem. Skillnaden 

mellan värdet av ett utfall och den förväntade tillfredsställelsen är ofta stor. 

Valence definieras som den förväntade tillfredsställelsen eller det förväntade 

värdet av ett arbetsrelaterat resultat. 

Det finns enligt teorin två anledningar t i l l att utfall som är kopplade ti l l pres

tation kan ha ett förväntat värde. 1) De tillfredsställer direkt en persons behov, 

har ett primärt värde. 2) De leder t i l l ett utfall eller en uppsättning utfall som i 

sin tur tillfredsställer speciella behov eller uppsättningar av behov, har ett sekun

därt värde. 

Instrumentality (I): Faktorn Instrumentality återspeglar om en person tror att 

något kan leda t i l l något annat, om det hjälper t i l l att uppnå något annat. Faktorn 

har ett värde som kan variera mellan -1.0 t i l l 1.0. Har faktorn värdet 1.0 innebär 

det att det sekundära utfallet är helt säkert om det primära utfallet föreligger. Är 

faktorn 0 fmns inget samband mellan primära och sekundära utfall. A r däremot 

faktorn -1.0 innebär det att det sekundära utfallet är helt säkert om det primära 

utfallet ej föreligger och att det är omöjligt att fa det sekundära utfallet om det 

primära föreligger. 

6 Även benämnd som VLE-theory där V står för Valence, I för Instrumentality och E för Expectancy. 
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Expectancy (E): De förväntningar, Expectancy, som en person har beror på 

en mängd faktorer. Både faktorer som den enskilde kan kontrollera och som 

han ej rår på. Expectancy definieras som styrkan i en persons uppfattning om ett 

visst resultat är möjligt. Faktorn för Expectancy har ett värde mellan 0-1.0. Den 

beskriver en sannolikhetsuppfattning hos enskilda individer för ett samband 

mellan handling och resultat. 

Förväntansteori betonar betydelsen av framåtsyftande tro på vad som ska 

hända. De flesta förväntansteorier är dock mycket vaga beträffande determinan

ter t i l l förväntat värde hos utfall. Förväntansteori är byggd på en kognitiv para

digm. Det förutsätts att individer beaktar alternativ, väger kostnader och för

tjänster, och väljer ett handlingsalternativ som är maximalt nyttigt eller använd

bart för dem. 

3.2.1 Förväntansteori enligt Nadler och Lawler 

Den första förväntansteori som specifikt behandlar arbetsmotivation presentera

des av V. H . V r o o m redan 1964. Vroom menar att människors beteende är 

resultat av medvetna val bland alternativ och dessa val är systematiskt relaterade 

t i l l psykologiska processer, särskilt perception och formandet av uppfattningar 

och attityder. Syftet med valen är att maximera välmående och minimera smärta i 

olika former och kan därmed sägas bygga på hedonism (Pinder 1984). 

Teorin använder interaktionen mellan person - miljö för att förstå och för

utsäga motiverat beteende. Vroom använder aktion för att referera t i l l termen 

beteende som är inom en persons repertoar, t ex att försöka prestera bra i en viss 

uppgift. Han reserverar termen utfall för mer avlägsna händelser som inte är 

under kontroll, som att verkligen prestera bra, uppnå målet. I motsats t i l l många 

andra tidigare motivationsteoretiker behandlar V r o o m inte behov i sin teori. 

Hans teori talar inte heller om var olika förväntningar kommer ifrån och hur de 

är inbördes relaterade. 

En av de mest viktiga modifieringarna och kompletteringarna av Vroom's 

arbete har utförts av Porter och Lawler (1968). Porter och Lawler samt Vroom är 

överens om vilka faktorer som påverkar motivationen, men de använder olika 

terminologi. Terminologin återspeglar om god prestation ses som ett mål i sig 

eller om det är det efterföljande utfallet som är målet. Porter och Lawler beto

nar att det är utfall som är mål, t ex betalning, medan Vroom betonar bra presta

tioner som mål (Steers och Porter 1991). 

Porter & Lawlers (1968) förväntansteori kan i koncentrat beskrivas på följande 

sätt. En persons ansträngning bestäms av två faktorer. Dels det förväntade värde 

som individen lägger på olika utfall. Dels i vilken utsträckning personen tror att 

hans ansträngning kommer att leda ti l l att han får sina belöningar. Med andra ord 

måste en person både värdera förväntade resultat positivt och tro att resultaten 

kommer av egen ansträngning, för att fortsätta anstränga sig. 
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Lawler och hans medarbetare som successivt modifierat teorin och modellen 

menar att förväntansteorin representerar det mest omfattande, valida och an

vändbara angreppssättet för att förstå motivation i organisationer (Nadler & 

Lawler 1983). Den modifierade teorin från 1983 baseras på följande antaganden 

om individers beteende i organisationer. 

1) Beteende bestäms av en kombination av krafter hos individen och hos 

omgivningen. Individer har tidigare erfarenheter och en utvecklings

historia som givit dem en unik uppsättning av behov, sätt att se på värl

den, och förväntningar på tillvaron i organisationen. All t detta påverkar 

hur individen reagerar på miljön, omgivningen. Miljön har stmkturer 

som påverkar människors beteende. Olika miljöer tenderar att skapa 

olikartade beteenden hos människor som liknar varandra, precis som 

människor som inte liknar varandra tenderar att bete sig olika i likartade 

mi l jöer . 

2) Människor fattar beslut om sitt eget beteende i organisationen. Efter

som det finns många begränsningar av beteendet hos människor som i n 

går i en organisation, så är det mesta av en persons observerbara beteende 

ett resultat av medvetna beslut. En viktig gmpp av beslut är de beslut som 

en individ fattar om hur mycket den ska anstränga sig för att utföra en 

uppgift. Detta inkluderar beslut om hur hårt han/hon ska arbeta, hur 

mycket han/hon ska producera, vilken kvalitet han/hon ska åstadkomma 

etc. 

3) Olika människor har olika typer av behov, önskningar och mål. I n d i 

vider har olika önskningar om utfall eller belöningar. Dessa skillnader är 

inte slumpmässiga utan kan förklaras av skillnader i individemas behovs

styrkor. 

4) Människor fattar beslut, väljer bland alternativa handlingsplaner, som 

baseras på deras förväntningar på i vilken grad ett givet beteende ska leda 

t i l l ett önskat utfall, en önskad belöning. Människor tenderar att göra så

dana saker som de kan se leda t i l l utfall som de önskar (belöningar) och 

undviker att göra sådana saker som de kan se leda t i l l ej önskade utfall. 

I korta drag säger antagandena att människor har egna behov och mentala 

bilder av, föreställningar om omvärlden. Människorna använder dessa foreställ

ningar för att fatta beslut om hur de ska bete sig. Genom att bete sig på det sätt 

som indikeras av deras mentala bilder så tror de sig kunna tillfredsställa sina be

hov, önskningar och mål. Graden av motivation beror av situationen och hur 

väl den överensstämmer med individens behov, önskningar och mål. 
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Teorin är uppbyggda av tre huvudkoncept enligt följande. 

a) Förväntningar om samband mellan prestation och utfall (Performance 

-» Outcome Expectancy, här förkortat P -> O): Individer tror eller för

väntar sig att om han/hon beter sig på ett visst sätt så ska han/hon uppnå 

vissa saker, utfall. Varje prestation kan ses leda t i l l ett antal olika utfall och 

dessa utfall kan vara av olika typ. 

b) Förväntat värde (Valence, här förkortat med V) : Varje utfall har ett 

förväntat värde, en grad av attraktivitet, för en viss individ. Utfall har olika 

förväntade värden för olika individer. Detta beror på att de förväntade 

värdena är resultat av individemas behov och uppfattningar, vilka varierar 

eftersom de reflekterar andra faktorer i individemas l iv. 

c) Förväntningar om samband mellan ansträngning och prestation (Effort 

- Performance Expectancy, här förkortat E - P): Hos en individ är varje 

beteende associerat med en viss förväntan, eller sannolikhet, att det ska 

lyckas. Denna förväntan representerar individens uppfattning om hur 

svårt det kommer att vara att uppnå ett sådant beteende och sannolik

heten att han/hon ska lyckas uppnå beteendet. 

Sätter man samman dessa tre huvudkoncept kan man säga att motivationen i 

allmänhet är störst när individen tror att: 

- ett visst beteende ska leda ti l l ett visst utfall, 

- utfallen har ett positivt värde för honom/henne, 

- han/hon kan prestera på den önskade prestationsnivån. 

När en individ ställs inför ett antal val angående beteende så går individen 

genom en process där han/hon, populärt uttryckt, överväger frågor som: 

- "Kan jag prestera på den nivån om jag försöker? 

- "Vad händer om jag presterar på den nivån?" 

- "Vad tycker jag om de saker som händer då?" 

Därefter beslutar sig individen att bete sig på ett sätt som tycks ha den bästa 

chansen att ge positiva och önskade utfall. 
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Nadlers och Lawlers allmänna motivationsmodell 
Utifrån de tre huvudkoncept som beskrivits ovan har Nadler &c Lawler konstru

erat en allmän modell över individers beteenden i organisationer. Modellens 

utseende framgår av figur 5 nedan. 

Förmåga 

Motivation 

A A A 

Ansträngning Prestation Utfall 

En persoas motivation är en funktion av: 
a. Förväntningar på samband mellan ansträngning och prestation 
b. Förväntningar på samband mellan prestation och utfall 
c. Förväntat värde hos utfall 

Figur 5 Grundläggande sekvens för sambandet mellan motivation och beteende 

(översattfrån Nadler & Lawler 1983). 

Motivationen ses som den kraft på individen som förmår individen att an

stränga sig, en ansträngning som kan observeras. Enbart ansträngning räcker dock 

inte eftersom prestation är en kombination av ansträngning och den förmåga 

som individen har. Förmågan reflekterar talang, träning, information etc. Som 

ett resultat av prestation erhåller individen vissa utfall. Detta samband markeras i 

modellen med en streckad linje för att vissa utfall inte alltid fås. När prestations-

och belöningsprocesser sker och upprepas så ger de verkliga händelserna infor

mation som påverkar individens uppfattningar, speciellt förväntningar, och däri

genom påverkas individens framtida motivation. Vanligen kan utfallen gmpperas 

i två kategorier. Dels de utfall som individen får från omgivningen, dels de utfall 

som individen ger sig själv. 
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Nadlers & Lawlers specifika motivationsmodell 
En persons motivadon att anstränga sig för att nå en viss prestationsnivå baseras på 

dennes uppfattning om sambanden mellan handlingar och belöningar, utfall. De 

kritiska uppfattningar som bidrar t i l l motivation presenteras i figur 6 nedan. 

• P förväntan . O förväntan Instrumen tali tet 

Ansträngning Prestation 

E —»P förväntan. Uppfattad sannolikhet för lyckad prestation vid en given ansträngning. 

P —> O förväntan. Uppfettad sannolikhet att nå en viss belöning vid en given lyckad prestation. 

Utfall (belöningar) finns i flera nivåer och kan vara inre eller yttre utfall. I modellen visas två nivåer. Varje utiall 
har ett förväntat värde. 

Instrumentalitet. Uppfattad sannolikhet att första nivåns resultat (belöning) leder till andra niv åns resultat 
(belöning). Alla resultat har förväntade värden. 

Motivationen (M) uttrycks i följande formel. M = [E -> P ] • 2 [ (P -> O) • (V ) ] 

Figur 6 Huvudtermer i förväntansteori (översatt från Nadler & Lawler 1983). 

Effort-Performance förväntan (E -*P): Denna förväntan hänför sig ti l l en 

persons subjektiva uppfattning om sannolikheten att han/hon ska prestera på en 

given nivå, eller att ansträngningen ska leda t i l l en lyckad prestation. Termen 

kan variera mellan värdena 0-1.0. Generellt gäller att j u mindre en person tror 

sig kunna prestera på en given nivå, desto mindre sannolikt är det att personen 

kommer att försöka prestera på denna nivå. E -> P förväntan påverkas starkt av 

varje situation och av tidigare erfarenheter från liknande situationer. 

Performance-Outcome förväntan (P ^ O ) och Valence (V), det förväntade 

värdet: Detta refererar t i l l en kombination av ett antal förväntningar om vilka 

utfall som kommer av lyckade prestationer och värdet eller attraktiviteten hos 

dessa utfall för individen. 

P - O kan variera mellan värdena 0-1.0 och V kan variera mellan +1.0 

(mycket eftersträvansvärt) och -1.0 (mycket oönskat). I allmänhet gäller att j u 
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mer en person tror att prestationen kommer att leda t i l l förväntat värdefulla 

belöningar, desto mer kommer personen att försöka prestera på den nivå som 

krävs för att nå belöningarna. 

Instrumentality, instrumentalitet: En viss given prestationsnivå kan associeras 

med ett antal olika resultat, var och en med ett visst mått av förväntat värde. Vissa 

resultat har ett direkt attraktionsvärde och vissa resultat har ett värde eftersom de 

anses leda t i l l , vara instmmentella, för att uppnå resultat på nästa nivå, vilka har 

ett direkt attraktionsvärde. 

Inre eller yttre belöningar: Visa belöningar kan uppträda direkt som ett 

resultat av att uppgifter utförs och är därigenom belöningar som individerna ger 

sig själva. Det kan vara känslor av att ha lyckats, att vara kreativ etc. Dessa belö

ningar kallas inre belöningar (intrinsic). Andra belöningar associerade ti l l presta

t ion kommer av yttre faktorer (extrinsic). 

Förmåga 

Motivation 
P - P J . [(P - 0 ) - ( V j ] Ansträngning 

Inre utfall 

Prestation 

Yttre utfall 

Tillfredsställelse 

Observerad och verklig 
erfarenhet i liknande 

situationer 

Sätt att lösa 
problem 

Figur 7 Förenklad modell av motiverat beteende (översatt och modifierat från 

Nadler & Lawler 1983). 

En individs motivation att prestera bestäms av P - O förväntan multiplicerad 

med det förväntade värdet (V) hos belöningen. Det förväntade värdet av första 

ordningens utfall sammanfattar instrumentalitet och förväntat värde av andra 

ordningens utfall. Förhållandet är multiplikativt eftersom det saknas motivation 

om någon av termerna är noll . 

Eftersom multipla utfall är associerade ti l l en prestationsnivå så adderas pro

dukten av alla kombinationer av (P - O) • V för utfall som ses relaterade ti l l en 

specifik prestation. Denna summa multipliceras med E ->• P förväntansvärdet. O m 

någon av faktorerna är noll så saknas motivation. 

I modellen föreställs att motivationen främst reflekteras i en persons ansträng

ning, hur hårt personen arbetar. Två villkor måste vara uppfyllda för att an-
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strängningen ska resultera i prestation. Först så måste personen ha tillräcklig för

måga att utföra arbetet bra. Både förmåga och ansträngning krävs för bra resultat. 

En annan faktor är personens uppfattning om hur han/hennes ansträngning kan 

inriktas t i l l prestation. Det antas att kunskaper om hur något ska göras ges av 

erfarenhet från liknande situationer. Saknas sådan kunskap så räcker inte hög 

motivation och ansträngning för att åstadkomma bra prestationer. Kunskapen 

om hur saker bör göras kan dock variera mycket mellan olika individer. 

När prestationer utförs så får individen olika utfall, belöningar. Inre be lö

ningar tycks uppträda regelbundet som effekt av prestation, medan yttre belö

ningar inte alltid kommer individen t i l l godo. Detta indikeras av den streckade 

l injen i modellen. 

Som ett resultat av uppnådda utfall och uppfattningar om utfallens värde sva

rar personen med positiva eller negativa känslor, tillfredsställelse eller missnöje. 

Modellen indikerar att händelser som inträffar påverkar framtida beteende 

genom att förväntningar och värderingar förändras. Denna process representeras 

i modellen av återföringspilar från prestation t i l l motivation. 

3.2.2 Allmän negativ kritik av förväntansteorier 

Liksom hos de flesta motivationsteorier finns det mycket som kan ifrågasättas hos 

förväntansteorierna. Jag kommer här inte att presentera all den kri t ik jag funnit i 

litteraturen utan bara den kri t ik som jag funnit mest relevant. 

Kritiska forskare har påpekat att allt mänskligt beteende inte är baserat på 

motivation och att människan inte är så rationell som teorin fömtsätter. Den 

multiplikativa funktionen i förväntansteorierna har likaså ifrågasatts och sist men 

inte minst har man kritiserat teorin för att vara svår att tillämpa då det gäller att 

motivera människor. Här följer en sammanfattning av kritiken. 

Allt beteende är inte baserat på motivation 
All t beteende är inte motiverat anser Landy & Becker (1987). Våra beteenden 

kan rangordnas från reflexer t i l l medvetet initierade be teendemönster t i l l 

överinlärda och automatiska mönster eller vanor. Samtidigt måste det finnas 

något område mellan reflex och vana som är det rätta för motivationsteoriema. 

Steers & Porter (1991) menar att mycket av mänskligt beteende är vanemässigt 

och även undermedvetet. Den framförda kritiken gäller för många motivations

teorier och måste enligt min mening beaktas vid til lämpningen av teorierna. 

Människan är inte en så rationell beslutsfattare som teorin förutsätter 
Simon (1957) poängterar att synen på människan som en helt igenom rationell 

varelse inte är realistisk. Människor har inte fu l l kunskap om beteenden och 

utfall. De kan inte utföra mycket komplexa beräkningar och en betraktare fin

ner inte alltid att människor uppträder rationellt. Simon menar att människor 
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snarare söker tillfredsställande än optimala lösningar. Människor nöjer sig med 

det som är tillräckligt bra och när hon finner sådana alternativ så agerar hon. 

Människan tenderar även att missuppfatta situationer, säkra tillfredsställelse, för 

enkla omvärlden, vilket leder t i l l beteenden som är långt från optimala. 

Steens & Porter (1991) anger att förespråkarna av förväntansteori antagit att 

människor är lika rationella som teorin anger. Man har gjort det trots att det är 

välkänt att människor har en klart begränsad kognitiv kapacitet. 

En rad undersökningar har visat att människan har en begränsad förmåga att ta 

hänsyn t i l l olika faktorer när hon ska fatta beslut eller bedöma något. I normala 

situationer där beslut fattas tämligen snabbt så bmkar människan ta hänsyn t i l l ca 

fem faktorer. Personer som tillägnat sig kognitiva scheman kan dock utnyttja 

större informationsmängder (Svensson 1987). 

Hellre tillämpas beslutsregler som kräver mindre kvantifiering och kanske 

inte kräver att man tar hänsyn t i l l all tillgänglig information än mer komplexa 

beslutsregler därför att de fordrar mindre tankeansträngning. Tumregler används 

också i beslutsfattandet. Exempel på sådana tumregler är: att fatta samma beslut 

som man gjort i en tidigare liknande situation, att fatta samma beslut som man 

tror att en auktoritet skulle fatta, att fatta beslut efter en kulturell, etisk no rm 

eller efter en sedvänja (Svensson 1987). 

Beslutsprocessen har både en enkel och mer komplicerad struktur och m ä n 

niskor använder olika regler under olika delar av beslutsprocessen. De enklare 

reglerna tenderar att komma ti l l användning tidigare under processen främst för 

att reducera antalet altemativ så att situationen upplevs som tankemässigt hanter

bar. Under den senare delen kommer ofta mer komplexa regler att användas för 

valet mellan de kvarvarande alternativen. Det tycks också som om att man försö

ker strukturera om situationen så att ett alternativ syns dominera över de övriga. 

Man omvärderar nyttan av utfallen efter det att man börjat ana vilket slutgiltigt 

alternativ det kan bli frågan om. Denna omstrakturering görs i en r iktning mot 

dominans för det valda alternativet (Montgomery & Svensson 1983). 

Den multiplikativa funktionen kan ifrågasättas 
Förespråkarna för förväntansteori har multiplicerat måtten för Valence, Instru

mentality och Expectancy med varandra, men det kan mycket väl vara så att 

dessa parametrar inte är oberoende av varandra. Valence kan t ex öka för mål 

som är svårare att uppnå (Steers & Porter 1991). 

Modellen implicerar att det mänskliga tänkandet kan beskrivas med sanno-

likhetsmått och värdemått vilka när de kombineras kräver en mycket stor tanke

kapacitet v id beslutsfattandet. Resultat från beslutsforskning visar att beslutsregler 

som baseras på multiplikation av sannolikhet och värde dock inte används spon

tant vid beslutsfattande. Empiriska resultat från beslutsituationer har dessutom 

visat att mänskligt beslutsfattande har processkaraktär och därför inte ska ses som 

enstaka räkneoperationer (Svensson 1987). 
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Förväntansmodellen baseras på att personer kan kombinera information om 

valence och förväntningar på ett multiplikativt sätt. Stahl och Harell (1981) upp

täckte dock att vissa individer använder multiplikativa regler medan andra an

vänder additiva (Motivationskraften lika med summan av Valence och Expec

tancy). Tillämpar man en additiv regel så är det troligt att man gärna väljer ett 

resultat som har mycket högt förväntat värde men liten sannolikhet att inträffa. 

Zedeck (1977) har identifierat många olika beslutsstrategier och hävdar att 

multiplikativa och additiva strategier är undergrupper i ett större mönster av 

beslutsstrategier, varför förväntansmodellen kan förefalla att vara alltför enkel. 

Förväntansteori är svår att tillämpa for att motivera 
Kri t ik har även riktats mot att förväntansteorin är svår att tillämpa för att motivera 

människor och därför har begränsat värde. I en organisation är det mycket svårt 

att koppla belöningar, bl a betalning, t i l l prestation. Dels måste man identifiera 

vilka belöningar som är de viktiga för individerna, dels kontrollera utdelningen 

av belöningar (Steers & Porter 1991). 

3.2.3 Negativ kritik av Nadlers och Lawlers teori och modell 

Mycket av den kr i t ik som riktats mot förväntansteori gäller även för Nadlers och 

Lawlers teori och modell. De har också själva pekat ut olika begränsningar i 

deras modell från 1983. Man säger bl a att beslutsfattandet kan vara enklare än vad 

modellen anger och andra forskare har kommit t i l l resultat som tyder på att den 

multiplikativa modellen inte är korrekt. At t belöningar i fo rm av betalning ut

gör gmnd för teori och modell samt har överbetonats är en annan vanlig kri t ik. 

Validiteten hos modellen är överskattad och svår att bestämma anser flera fors

kare. Vidare anses arbetstillfredsställelse vara ett olämpligt begrepp inom förvän-

tasteorin. En del av kritiken är formulerad före 1983 då Porters och Lawlers 

teori och modell presenterades men kan ändå sägas var giltig. Här följer en 

sammanfattning av kritiken som kan sägas gälla för Nadlers och Lawlers teori och 

model l . 

Beslutsfattandet kan vara enklare än vad modellen anger 
Modellen baseras på antagandet att individer fattar mycket rationella beslut efter 

en grundlig undersökning av tillgängliga alternativ och en sammanvägning av 

möjliga utfall av alla dessa alternativ. När man undersöker hur individer beslutar 

sig så upptäcker man att beslutsprocesserna inte är så grundliga. Människor nöjer 

sig ofta när de hittat beteenden som är tillräckligt tillfredsställande, även om det 

återstår att undersöka om andra alternativ kan vara mer belönande. Människor 

har även begränsningar då det gäller hur mycket information de kan hantera vid 

ett tillfälle. Där för kan modellen indikera att processen är mer komplicerad än 

den i själva verket är (Nadler & Lawler 1983). 
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Modellen utgår alltför mycket från belöningar i form av betalning 
Porters och Lawlers forskning och utveckling av sin förväntansmodell har foku

serat på betalning och hur betalning påverkar anställdas motivation för arbete. 

De menar dock att modellen är allmän och relevant för andra belöningar än 

ekonomisk betalning. Betoningen har legat på positiva konsekvenser snarare än 

både positiva och negativa konsekvenser (Steers & Porter 1991). 

Validiteten hos modellen är överskattad 
Porter och Lawler har testat modellen på tvären (i stället för under en tidspe

riod) och endast på ledare som befinner sig i extremema för de variabler som 

ingår i modellen. Ledare som legat i mitten på variabelskalan har uteslutits. Detta 

har medfört att validiteten blivit överskattad. Tekniken att mäta arbetstillfreds

ställelsen ansågs också mindre lämplig (Steers & Porter 1991). 

Lawlers egna tidigare undersökningar av förväntansteorin (Lawler & Suttle 

1973) gav ett blandat stöd för förväntansteorin. Det fanns vissa signifikanta korre

lationer mellan arbetsprestation och några av de förväntansmått som undersöktes. 

Den kombination av förväntansattitydmått som teorin anger ger dock inte bättre 

förutsägelser än enkla förväntansattityder. En sammanvägning av mått på förvän

tansattityder och mått på förväntat värde gav inte bättre förutsägelser än mått på 

enkla förväntansattityder. 

Arbetstillfredsställelse är ett olämpligt begrepp inom förväntansteorin 
Det finns ingen stark relation mellan arbetares arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation. Vroom (1964) fann att medelkorrelationen mellan arbetstill

fredsställelse och arbetsprestation var +0.14. Mer än 200 undersökningar och 20 

år senare var korrelationen +0.146. Hittil ls har man funnit att under de flesta 

anställningsförhållanden så är de två variablerna bara ti l l viss del relaterade t i l l 

varandra. Problemet är att v i intuit ivt eller logiskt tycker att de bör vara bero

ende av varandra, men att de i verkligheten inte är det (Steers & Porter 1991). 

Kopelman (1979) avfärdar begreppet tillfredsställelse som olämpligt inom 

förväntansteorins område bl a eftersom tillfredsställelse är ett spontant fenomen. 

Oavsett hur nöjd jag var i går så beror dagens tillfredsställelse på vad jag kon

fronteras med här och nu, menar Kopelman. Förväntansteoretikerna har gått 

mnt detta problem genom att identifiera förväntad tillfredsställelse snarare än 

verklig tillfredsställelse. 

3.2.4 Positiv kritik av förväntansteori 

Förväntansteorierna har liksom andra motivationsteorier utsatts för kritisk 

granskning av andra forskare som förfäktat konkurrerande teorier. M i t t huvud

intryck är ändå att förväntansteorierna klarat kritiken bra och att det även förts 
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fram mycket positiv kritik. Det är därför heller knappast någon slump att för

väntansteori kan betraktas som en klassisk motivationsteori som redovisas i de 

flesta moderna läroböcker som behandlar arbetsmotivation på ett seriöst sätt. Jag 

kommer här att kortfattat redovisa något av den positiva kri t ik och det försvar 

för teorierna jag funnit i litteraturen. 

Validiteten är tillräckligt bra 
Mer än 50 studier har genomförts för att testa validiteten hos Lawlers och Porters 

förväntansteori (vilken Nadlers och Lawlers teori bygger vidare på) då det gäller 

att förutsäga anställdas beteende (Mitchell 1974). Nästan utan undantag har studi

erna bekräftat teorins förutsägelser. Precis som teorin säger så har de individer 

som presterat bäst tenderat att se starka samband mellan bra arbetsprestationer 

och de önskade belöningar som de fatt. De har haft klara prestationsmål och 

upplevt att de presterat bra. 

Nadler och Lawler menar själva att modellen efterliknar verkligheten t i l l 

räckligt bra för att kunna ge tillräckliga antydningar för de som vi l l använda 

modellen för att påverka människors motivation (Nadler & Lawler 1983). 

Det är viktigt att komma ihåg att teorin endast avser att göra förutsägelser för 

enskilda individer, en i taget, om de beslutsaltemativ som var och en väljer. På 

senare år har undersökningar givit gmnd för en optimism att teorin är en rimligt 

valid modell för orsakerna t i l l arbetsbeteende. Tidigare undersökningar som 

gjorts för grupper har visat på låg validitet, men det är fel att undersöka hur teo

rin gäller för grupper. Man tar då inte hänsyn ti l l att personers förmåga varierar, 

svårigheterna i deras uppgifter varierar, belöningarna för deras insatser varierar 

m m (Steers & Porter 1991). 

Campbell och Pritchard (1976) har pekat ut ett antal betydelsefulla misstag 

som kritiker av förväntansteorierna har gjort. För det första har man använt 

olämpliga matematiska metoder för att testa interaktionseffekter mellan ansträng

ning och förmåga. För det andra har de inte haft tillräckligt bra mått på an

strängning och detta har sedan missgynnat teorin. För de tredje har man haft 

dålig validitet och reliabilitet hos måtten för valence, instrumentality och ex

pectancy. Detta har lett t i l l att teorins validitet har undervärderats. 

Förväntansteori beaktar att människor försöker vara rationella 
Inom motivationspsykologin har två synsätt på människans natur dominerat. Det 

ena ser människan som driven av nedärvda, omedvetna drifter som står i mot

satsförhållanden som gör att hon uppträder på ett instinktivt och ibland själv-

destruktivt sätt. Det andra sättet ser människan som rationell och medveten om 

sina mål, som beter sig på ett sätt som hon upplever hjälper henne att nå sina 

mål. Det råder ingen tvekan om att människan ibland beter sig irrationellt och 

att beteendet påverkas av mål som inte är medvetna. Det är dock klarlagt att 

huvuddelen av mänskligt beteende är målinriktat och åtminstone rationellt i 
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individens egna ögon. Det tycks som om de flesta människor är medvetna om 

sina mål och försöker nå dem på ett sätt som de själva tycker är bäst för dem. 

Mänskligt beteende i organisationer är, om inte helt rationellt, åtminstone t i l l en 

stor del avsett att vara det. Det är just genom detta förhållande som förväntans

modellen kan förutsäga hur personer kommer att uppträda i många situationer. 

En persons beteende kan förutses om man känner t i l l hur han uppfattar situatio

ner och hur han värderar olika utfall (Lawler 1973). 

Förväntansteori passar för långsiktigt agerande 
Det är möjligt att arrangera motivationsmodeller på en tidsaxel, vilket indikerar 

att vissa angreppssätt är mer lämpade för att förstå handlingar som sker på kort t id 

medan andra teorier är lämpligare för mer utdragna förlopp. N ä r det är kort om 

tid så kan kognitiva processer fa ge vika för tidigare associationer, krav från o m 

givningen etc. N ä r det finns tillräckligt med t id kan v i bete oss på ett rationellt, 

ekonomiskt sätt, enligt förväntansteorierna (Landy & Becker 1987). 

Prestation har både ett kort och ett långsiktigt tidsperspektiv. A ena sida så är 

det en överdrift att föreslå att alla former av prestation har medvetna och uttalade 

mål kopplade t i l l dem. A andra sidan är det lika orimligt att föreslå att människor 

inte har långtidsmål för prestation, t ex att klara tids-, mängd- , eller kvalitetskrav 

i arbetet (Landy & Becker 1987). 

Wanous, Keon & Latack (1983) anser att förväntansmodeller fungerar bäst när 

det fmns tillräcklig tid för individerna att överväga alternativ, utifrån ett kost-

nads-/vinstperspektiv. De menar att förväntansmekanismema endast kommer i 

fråga när det finns tid för reflektion över möjliga resultat. 

Förväntansteori kan beakta många olika behov och förväntningar 
Förväntansteorins vaghet om vilka faktorer som determinerar förväntade värden 

hos utgör samtidigt en styrka. Teorin fokuserar på hur samband mellan presta

tioner och belöningar påverkar beteende och inte hur förväntningar uppstår. 

Det gör det enkelt att inkorporera olika förväntningar i teorin. Det faktum är att 

förväntningar och värden ofta förändras snabbt och kan etableras t ex genom 

enkel muntlig kommunikation, utgör inget problem för teorin. Det enda som 

förväntansteorin säger är att, när väl förväntningar och värden är etablerade så 

kommer de att påverka beteendet på ett visst sätt (Lawler 1971). 

Förväntansteori passar för valsituationer 
Guest (1984) menar att förväntansteorier tycks passa bäst i situationer där indiv i 

der gör arbetsmässiga och eller organisatoriska val. Han föreslår vidare att för

väntansteori fungerar bäst i situationer där det är få begränsningar då det gäller de 

alternativ som övervägs. Guest menar också att förväntansteori passar bäst för att 

förstå "viktiga" beslut, eller åtminstone, de som fångar individens uppmärksam-
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het. Han menar också att förväntansteori bö r vara mycket värdefull för att för

klara val i situationer där uppgiftens natur och kraven på personen är klarlagda. 

Föväntansteoriforskare har undersökt en mängd beroende variabler och vari

abeln val verkar vara den mest intressanta. Behavioral intention (avsikt med bete

ende) är den operationella definitionen av val i många motivationsstudier. I de 

flesta fall behandlas kraften som verkar på individen att välja en aktion framför 

en annan, eller att föredra en strategi f ramför en annan, eller att ha för avsikt att 

bete sig på ett sätt istället för ett annat (Landy & Becker 1987). 

3.3 M I T T V A L A V T E O R E T I S K R E F E R E N S R A M 

Utifrån analysen av kritiken av förväntansteorierna anser jag att de har de sitt 

största värde för analys av valt beteende. Förhållanden som gör val svåra minskar 

värdet av teorierna. För många utfall, oro för potentiellt negativa utfall, för kort 

beslutstid, val från ett kontinium istället för diskreta val, m m bör försvåra en 

analys utifrån ett förväntansperspektiv. Trots det bör förväntansteori kunna an

vändas för att beskriva, förklara och fömtsäga individers beteende i arbetssitua

tioner. 

Jag har dock inte okritiskt anammat Nadlers & Lawlers förväntansteori och 

modell rakt av, utan jag har både förenklat och modifierat den med hänsyn t i l l 

den kr i t ik som jag hittat i litteraturen och med hänsyn ti l l de speciella frågeställ

ningar jag undersökt samt de resultat jag funni t i empirin. Denna revidering 

beskrivs närmare i kapitel 4 Metod och genomförande samt i kapitel 5 

Motivationsmodell för företagares arbetsmiljöarbete. 
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4 M E T O D O C H G E N O M F Ö R A N D E 

För mig har det varit självklart att valet av metoder ska baseras på de forsknings

problem och -objekt som ska studeras. Valet mellan kvantitativ eller kvalitativ 

metod har för mig inte varit kritiskt ur vetenskaplig ideologisk synpunkt. Kan

ske för att jag genom min tidigare utbildning t i l l bergsingenjör med arbets-

vetenskaplig specialisering och min senare forskamtbildning inom det arbets

vetenskapliga fältet blivit tvärvetenskapligt präglad. 

I modem metodlitteratur ses heller inte valet stå mellan kvantitativ eller kva

litativ metod utan en vanlig uppfattning är att val av metod eller kombinationer 

av metoder bör styras av frågeställningarna och undersökningsobjekten (Starrin 

m f l 1991). Holme och Solvang (1991) uttrycker sig på följande sätt angående 

valet mellan kvantitativ respektive kvalitativ metod. 

Metodvalet bör därför göras utifrån sådan kunskap och med utgångspunkt i den 

frågeställning man vill undersöka. Det behöver förstås inte vara fråga om antingen 

eller, (s 13) 

Eftersom jag i huvudsak använt mig av kvalitativ metod vi l l jag inledningsvis 

ange skäl för detta. Det viktigaste skälet t i l l att jag främst använt kvalitativ metod 

är karaktären hos den forskningsfråga jag ställt och den teoretiska referensram 

som funnits tillgänglig. N ä r mitt arbete inleddes saknade jag en klar teoretisk 

referensram och gav mig in på ett område som inte utforskats av andra. Just i 

sådana situationer har kvalitativa metoder fördelar genom att de kan ge vägled

ning i val av teorier och modeller eller för att utveckla nya. En kvantitativ ansats 

i form av en bred explorativ enkätundersökning bedömde jag som mindre 

lämplig eftersom jag saknade tillräckligt underlag för att formulera relevanta 

frågeställningar. I en sådan undersökning skulle det ha blivit mycket svårt att 

tolka resultaten. 

Sociologen Kalleberg har uttryckt sig på ett sätt som också väl speglar varför 

jag i huvudsak använt mig av kvalitativ metod i denna undersökning. 

Om vi startar med att säga att vårt studieobjekt är tänkande och handlande personer, 

är det ett nödvändigt villkorför forskningen att den på ena eller andra sättet skaffar 

sig tillgång till deras uppfattningar om situationen och om sig själva. Kvalitativa 

metoder är särskilt lämpliga som resurs för denna aspekt av den sociala verkligheten. 

(s 14 i Holme och Solvang (1991)) 

Utan tvekan är de företagare jag studerat tänkande och handlande personer 

och eftersom jag undersökt arbetsmilj öarbetet ur ett motivations- och företagar-
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perspektiv handlar det om att finna deras uppfattningar och vad de anser att de 

beror av. 

Inspirerad av Miles & Huberman (1994) försökte jag mig på att arbeta enligt 

de omfattande procedurer som de förespråkar för kvalitativ forskning. Redan 

tidigt hamnade jag dock i stora svårigheter då det gällde att följa procedurerna. 

Framförallt upplevde jag att jag tappade helhetsgreppet och drunknade i detaljer 

och procedurer som var svåra att hantera. Istället för att få grepp om de fenomen 

jag undersökte blev de alltmera svårgripbara. Arbetet blev dessutom oerhört 

tidsödande och tråkigt. Jag valde därför en annan strategi som i huvudsak gick ut 

på att i flera omgångar samla empiri, stmkturera, reducera och sammanfatta data 

samt jämföra mot teorier och modeller. Med hjälp av en passande teori och 

modell och genom att skriva i flera omgångar kunde jag slutligen skapa stmktur 

och sammanhang i det material som fallstudierna gav, samt dra vissa slutsatser av 

resultaten. Arbetssättet liknar den övergripande analysmodell som Miles & 

Huberman (1994) presenterar. Se figur 8 nedan. Datainsamlings- och analyspro

cessen är enligt dessa forskare en interaktiv cyklisk process, vilket kan illustreras 

på följande sätt. 

Figur 8 Komponenter i kvalitativ analys (översatt och delvis omarbetat/rån Miles 

& Huberman 1994). 

Analysen drivs fram i flera successivt allt mera precisa och framåtsträvande 

cirklar. Den successiva analysen illustreras även av de dubbelriktade sambandspi

larna mellan datareduktion, dataredovisning samt formulering och verifiering av 

slutsatser. 

Eftersom det skett en omfattande metodutveckling inom den kvalitativa 

forskningen har jag i bilaga 1 sammanställt kommentarer kring denna utveck

ling. I bilaga 1 behandlas metodologiska procedurer, begreppen validitet, relia

bilitet, samt områdena intervjuer, tolkning av intervjuer och kvalitativa fallstu

dier. 
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4.1 F O R S K N I N G S P R O C E S S E N 

När denna undersökning påbörjades var ett av mina största problem hur jag 

skulle finna den eller de teorier och modeller som bäst passade mina syften och 

i den mån det var nödvändigt modifiera teorierna och modellerna alternativt 

generera varianter. Jag hade inte som mål att generera helt nya utan snarare att 

försöka utnyttja det som redan var formulerat och vid behov modifiera det. 

En helt ateoretisk utgångspunkt är knappast möjlig eftersom man alltid för 

med sig tidigare kunskap och uppfattningar. Det vanligaste är j u också att man i 

ett forskningsprojekt utgår från en mer eller mindre utvecklad referensram. 

Holme och Solvang (1991) uttrycker det på följande sätt. 

I en undersökningssituation kan man oftast starta med ett redan utvecklat teoretiskt 

material. Ofta dr det så att man måste sammanställa olika teorier eller teoretiska 

perspektiv. Utifrån detta kan man sedan utveckla de hypoteser och modeller som 

sedan ska provas i den empiriska undersökningen. Den teoretiska förståelse man 

sålunda kommit fram till verkar styrande på resten av arbetet med undersökningen. 

Det empiriska materialet kan slutligen försvaga, modifiera eller stärka tilltron till 

ens teori, (s 56-57) 

Från början hade jag vissa uppfattningar om vad jag eventuellt skulle komma 

att upptäcka i empirin, men min bestämda uppfattning är att jag inte låtit dessa 

ursprungliga uppfattningar styra forskningsprocessen i någon högre grad. Ser jag 

tillbaka har jag fått förkasta flera av de uppfattningar som jag bar på från början, 

helt enkelt för att empirin visat på de varit felaktiga och för att empirin visat sig 

innehålla saker jag inte kunnat fömtsäga eller föreställa mig. Exempelvis hade jag 

från början en uppfattning att det skulle finnas vissa allmänna motivatorer och 

demotivatorer i arbetsmiljöarbetet, men det visade sig senare att så inte var fallet. 

Ett annat exempel var att jag trodde att formell utbildning inom arbetsmiljö

området skulle ha större betydelse än det senare visade sig ha. 

I den empiriska undersökningen har jag försökt att arbeta flexibelt på så vis att 

när jag upptäckt att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel så har 

jag rättat t i l l detta inför näs tkommande datainsamling. Jag har också försökt vara 

flexibel i förhållande t i l l det sätt på vilket jag närmat mig de undersökta fö re 

tagarna. Det gäller både vilka frågor som tagits upp och vilken ordningsföljd de 

haft. 

Forskningsprocessen har inte varit lätt, inledningsvis på gmnd av att det fanns 

ett så stort antal möjliga motivationsteorier och senare för att analysen av rådata 

samt skrivandet av denna avhandling varit både tidsödande och svårt. 

69 



För att inte i början av forskningsprocessen riskera att välja olämpliga teorier 

startade jag med brett upplagda empiriska studier som använts för att successivt 

snäva in mot lämpliga teorier och modeller. Det har varit en vandring mellan 

teori och empiri i många framåtsträvande cirklar. T i l l slut utkristalliserade sig en 

motivationsteori, förväntansteori, och då kunde de empiriska studierna också 

göras mer målinriktade och den övergripande forskningsfrågan kunde delas upp 

i mer precisa delfrågor. Det gjorde det även möjligt att skaffa underlag för att 

modifiera en ursprunglig förväntansmodell så att den passade empirin och mina 

syften. 

Forskningsprocessen har varit komplex men för att underlätta för läsaren 

beskriver jag processen som mera linjär än vad den i sj älva verket varit. Jag hop

pas också att de förenklingar jag gjort i beskrivningen inte allt för mycket ska ha 

karaktären av efterhandsrationaliseringar. 

4.1.1 Litteraturundersökning 

Litteraturundersökningen har utförts under i stort sett hela avhandlingsarbetet. 

T i l l att börja med var syftet med litteraturundersökningen att skaffa underlag för 

att kunna precisera en fastare teoretisk referensram för undersökningen. Därefter 

har sökningar gjorts successivt för att komplettera teori och empiri. 

Litteratursökningen inleddes 1993 med sökningar i Luleå universitets eget 

bibliotek och i databaserna PsycLIT och ProQuest. Resultatet blev tämligen 

magert varför jag gick vidare med sökningar i databasen Arbline. Olika kombi

nationer av sökorden arbetsmiljö, småföretag, mindre företag samt motivation, 

arbetsmotivation utnyttjades. Sökningen resulterade i en li t teraturförteckning 

med mellan 12-105 titlar beroende på hur sökorden kombinerades. Sökordet 

arbetsmiljö gav ensamt 10 315 titlar. Av den litteratur som hittades genom sök

ningen och som behandlar motivationsområdet har jag haft störst glädje av Steers 

& Porten "Motivat ion and W o r k Behavior" från 1991, en bok som behandlar 

olika motivationsteorier på ett både brett och i vissa fall fördjupat sätt. Framför

allt har boken givit många värdefulla referenser vilka i sin tur givit ytterligare 

användbara referenser. 

En mycket stor andel av litteraturen som kommit fram genom sökningarna i 

Arbline behandlar arbetsmiljökartläggningar, olika konkreta förändrings- och 

förbättringsprojekt som genomförts i småföretag eller mindre företag. Många 

referenser har också berört företagshälsovårdens anpassning t i l l småföretagen. At t 

en stor andel av litteraturen behandlar tillämpat arbetsmiljöarbete återspeglar 

enligt min mening den ateoretiska tradition som funnits och fortfarande finns i 

Sverige och Skandinavien. Jag har hittat förvånansvärt lite engelskspråkig littera

tur och det tycks som om forskning kring kombinationen småföretag och 

arbetsmiljö i h ö g grad är ett nordiskt fenomen. 
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Sedan hösten 1995 har jag med hjälp av Internet gjort ett flertal sökningar i 

Arbline och då kunnat komplettera tidigare sökningar. Jag har också kunnat 

konstatera att forskningen kring småföretag och olika arbetsmiljöaspekter ökat. 

Inte minst har arbetsorganisations- och kompetensfrågorna fått ett allt större ut

rymme. Andelen vetenskaplig litteratur tycks också ha ökat i förhållande t i l l den 

mer tillämpade litteraturen. 

En hel del av den litteratur jag refererar t i l l i diskussions- och förslagskapitlet 

i denna avhandling har jag funnit i några av de doktorandkurser jag deltagit i . 

Här tänker jag främst på en kurs om tillväxt i småföretag som leddes av adj pro

fessorjan Edgren, avd för Industriell organisation. Vidare en kurs om svenskt 

arbetsliv i tusenårsskifte som leddes av adj professor Torsten Björkman, avd för 

Industriell produktionsmiljö, samt en kurs om planerings- och förändrings

processer som adj professor U l f Ranhagen, avd för Industriell produk

tionsmiljö, var ansvarig för. Samtliga dessa kurser har genomförts vid Luleå 

tekniska universitet. 

4.1.2 Urval av företagare 

Mycket förenklat kan man säga att det finns två typer av möjliga urval, nämligen 

sådana som är baserade på sannolikhet och sådana som inte är det. I kvalitativa 

fallstudier är urval som inte baseras på sannolikhet mest vanliga. Så är också fallet 

i denna studie. På det hela taget har urvalet av företagare inte baserats på en strä

van efter representativitet eller möjlighet t i l l generalisering. Istället har jag för

sökt att hitta företagare som skulle kunna ge mig värdefull information om den 

frågeställning jag velat belysa. 

En utgångspunkt har därför varit att åstadkomma en stor variationsbredd 

inom ramarna för urvalet. Jag har också försökt att hitta intervjupersoner som 

verkat intresserade av de frågeställningar jag presenterat och som också haft för

måga att uttrycka sig, samt varit villiga att avsätta t id för att delta i undersök

ningen. På sätt och vis kan man säga att jag haft ett slags kriterierelaterat urval 

även om jag inte explicit formulerat kraven och alltid lyckats uppfylla dem. I 

huvudstudien har jag dessutom sökt efter extremer inom ramen för urvalet. 

Jag kommer i det följande att beskriva urvalen av företagare t i l l de förstudier 

och den huvudstudie som ingår i undersökningen. Förstudierna behandlar 

företagares motivation för arbetsmiljöarbete respektive företagares analys och 

hantering av risker i arbetsmiljön medan huvudstudien behandlar arbetsmiljö

arbete och företagares motivation för arbetsmiljöarbete utifrån ett perspektiv 

baserat på förväntansteori. 
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Förstudie av företagares motivation för arbetsrniljöarbete 
Syftet med förstudien var att inhämta ett empiriskt underlag som belyste fö re 

tagares motivation för arbetsrniljöarbete. Tanken var att om möjligt utnyttja 

materialet för att skaffa en teoretisk bas för huvudstudien. Förstudien inleddes 

med intervjuer av 15 st företagare i Nor r - och Västerbotten under våren 1994. 

Företagsstorleken varierade mellan 2 - 4 4 anställda och alla företag, med vitt 

varierande verksamhet, tillhörde tillverkningsindustrin. Ingen av de besökta 

företagarna hade jag tidigare haft någon kontakt med. Alla företagare var män 

och ingen var invandrare. 

Förstudie av företagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön 
Genom förstudien av företagares motivation för arbetsmiljöarbete kom jag att 

intressera mig för hur företagare analyserade och hanterade risker i det egna 

företagets arbetsmiljö. Anledningen var att flera företagare i den första förstudien 

påtalat att personalens uppfattning om arbetsmiljö och risker skilde sig från deras 

egen uppfattning. Jag beslutade därför ett göra en förstudie av detta område. 

Studien kom att omfatta både en l i t teraturgenomgång och en empirisk under

sökning. Den empiriska undersökningen utgjordes av intervjuer med fem före

tagare inom tillverkningsindustrin i Norrbotten. Företagsstorlekarna varierade 

här mellan 3 - 4 5 anställda och verksamheterna i företagen var vitt skilda. Alla 

företagare var män och ingen var invandrare. Fältstudierna i förstudien genom

fördes under november 1994. 

Huvudstudie av företagares motivation för arbetsmiljöarbete 
Urvalet av företagare t i l l huvudstudien gjordes i samarbete med Yrkesinspektio

nerna i Luleå och Umeå , Arbetslivsfondema i Norrbotten och Västerbotten, 

lokala företagshälsovårder, samt med hjälp av ISA-statistik. Antalet anställda i 

företagen varierade mellan 6 - 4 3 personer. Genomsnittsvärdet var ca 20 

anställda. 

Urvalet avsåg att ge företagare och företag som befann sig i extremema då det 

gällde arbetsrniljöarbete och arbetsmiljö. Jag har här betecknat extremema som 

framgångsrika respektive mindre framgångsrika. Kravet för framgångsrika företag 

var att man där organiserat arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt och att själva arbets

miljön var bra med tanke på den verksamhet som bedrevs. Med mindre fram

gångsrika företag avsågs motsatsen. Med organiserat bra avsågs inte nödvändigtvis 

att man organiserat arbetsmiljöarbetet enligt intemkontrollkraven. 

Från ca 30 möjliga företagare reducerades antalet slutligen t i l l 20 personer. 

Främsta skäl t i l l den kraftiga reduktionen var att ett antal av de tillfrågade före

tagarna inte ville ställa upp på undersökningen eftersom de ansåg att den skulle 

inkräkta alltför mycket på deras arbete. Flera företag uteslöts på gmnd av att jag 

tidigare i andra sammanhang hade samarbetat med företaget och företagaren. I 

två fall uteslöt jag själv företagare från studien. A v dessa var en företagare helt ny 
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som chef och hade alltför dåligt insikt i företaget och verksamheten för att 

kunna uttala sig med någon trovärdighet. I det andra fallet var företagaren så 

hörselskadad att det i praktiken var omöjligt att kommunicera med honom på 

ett nyanserat sått. Detta bortfall var speciellt olyckligt eftersom företagaren var 

ökänd för sin extremt negativa inställning ti l l arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor 

och borde därför ha kunnat ge en hel del intressant information som skulle 

kunna förklara hans speciella agerande. 

Sammanlagt undersöktes 9 företag och företagare som från början bedömts 

som framgångsrika och 11 företag och företagare som bedömts som mindre 

framgångsrika. Tre företagare var kvinnor och ingen av företagarna var invand

rare. Företagens storleksmässiga fördelning framgår av tabell 8 nedan. Från bör

jan hade jag hoppats att finna fler företag i de mindre storleksgrupperna än som 

blev fallet. 

Tabell 8 Storleksmässig fördelning av undersökta företag. 

Antal anställda 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 

Framgångsrika företag, antal 2 3 3 1 

Mindre framgångsrika företag, antal 5 1 1 2 2 

De framgångsrika företagen var svåra att finna i två av storleksgrupperna. Dels 

de allra minsta företagen med 1-9 anställda, vilka institutioner och myndigheter 

inte verkade ha speciellt bra grepp om, dels i storleksgmppen 30-39 anställda där 

antalet företag i Nor r - och Västerbotten var lågt och de få aktuella företagen 

uteslöts av mig eftersom jag tidigare haft kontakt med dem i andra sammanhang. 

De mindre framgångsrika företagen i storleksgmppema 10 - 19, respektive 20 -

29 anställda var också svåra att uppbringa. Flera yrkesinspektörer förklarade detta 

med att många ej seriösa företag slagits ut under lågkonjunkturen i början av 

1990-talet och att det fanns ett tydligt positivt samband mellan ekonomiskt väl

skötta företag och bra arbetsmiljö. 

4.1.3 Fältstudier med intervjuer, intervjuenkäter och observationer 

Vid alla företagsbesök var turordningen för företagen slumpmässig på så vis att 

framgångsrika och mindre framgångsrika, större och mindre företag blandades. 

Däremot försökte jag att samordna mitt resande så att geografiskt närliggande 

företag också k o m att besökas under ett antal närliggande dagar. Fältstudierna i 

huvudstudien utfördes i två omgångar med en första omgång under våren 1995 

och en andra omgång hösten 1996. 
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Intervjuer 
En vikt ig anledning t i l l att intervjuer använts är att det finns en god möjlighet att 

fånga upp viktiga variabler och uppgifter som man inte kan fömtse eller beakta i 

en enkät. Det har för mig varit viktigt att kunna komma småföretagarna in på 

livet och i en förtrolig situation få fram nyttiga uppgifter för undersökningen. 

M i n bedömning är att man genom intervjuer får fler förklarande svar än genom 

enkäter. 

V i d förstudien av företagamas motivation för arbetsmiljöarbete behandlade 

de viktigaste frågeställningarna hur och varför företagarna arbetade med arbets

milj öfrågor, vad som motiverade respektive demotiverade dem i detta arbete, 

samt vilka behov de hade inom arbetsmiljöområdet. Inför intervjuerna hade jag 

förberett ett omfattande frågeschema, se bilaga 2, som inspirerats av Antonsson m 

f l (1989) men schemat utnyttjades i mindre omfattning än planerat. Alla frågor 

blev inte ställda t i l l alla företagare. Istället lät jag intervjuerna utvecklas i den 

riktning som de tog vid respektive tillfälle och försökte anpassa mig ti l l och 

utveckla de frågor som företagarna själva tog upp. På så sätt f ick jag både en viss 

stmktur i intervjuerna och kunde fånga upp och undersöka de spår som 

respektive intervju ledde i n på. 

Varje intervju tog cirka två timmar att utföra och inleddes med tämligen 

okontroversiella bakgrundsfrågor för att sedan successivt gå in på de områden 

som var mest intressanta för min del och förmodligen mer känsliga för före

tagarna. Jag upplevde att jag fick väldigt god kontakt med alla företagare och att 

de var intresserade av de frågeställningar de fick besvara. Det är ingen överdrift 

att säga att alla företagare medverkade på ett mycket positivt och öppenhjärtigt 

sätt v id intervjuerna. I f jo r ton fall spelades de in på band (en företagare avböjde 

inspelning 7) varefter ordagranna utskrifter och anteckningar sammanställdes och 

analyserades. 

V i d förstudien av företagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön 

använde jag mig av ett frågeschema med sex gmndfrågor som berörde hur före

tagaren blev medveten om risker, reagerade på risker, b e d ö m d e och värderade 

risker, beslutade om risker, vad företagaren såg som orsaker t i l l risker och hur 

han kunde minska riskerna i arbetsmiljön, se bilaga 3. Dessutom improviserades 

en rad följdfrågor fram utifrån de svar som företagarna gav på grundfrågorna. 

Även i dessa intervjuer inledde jag med att ställa okontroversiella bakgrunds

frågor om företaget och verksamheten. Intervjuerna spelades in på band varefter 

de skrevs ut ordagrannt för senare analys. Varje intervju tog ca 1,5 timme att 

genomföra . 

Företagaren hade i ett annat sammanhang blivit intervjuad av en radiqjoumalist som sedan redigerat intervjun 

på ett sätt som inte föll företagaren i smaken. 
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Intervjuerna i huvudstudien genomfördes i två omgångar. Den första o m 

gången hade en frågeuppsättning som t i l l stora delar baserades på resultaten från 

förstudien av motivation (Johansson 1994), samt på ett brett motivationskoncept 

enligt Steers & Porter (1991) där de anger tre variabelgrupper som påverkar 

motivationsprocessen inom en organisation: individuella, arbetsrelaterade samt 

omgivningsrelaterade karaktäristika. Det frågeschema som användes framgår av 

bilaga 4. Liksom i tidigare intervjuer tillät jag stora avvikelser från frågeschemat 

för att kunna fånga upp olika intressanta aspekter som visade sig under intervju

erna. Jag försökte ändå att beta av alla punkter på schemat innan intervjun var 

över och lyckades i de flesta fall också med detta. 

Samtliga intervjuer med de företagare som valts ut som framgångsrika i 

arbetsmiljöarbetet spelades in på band för senare ordagrann utskrift och analys. 

A v de intervjuer som utfördes med företagare som klassats som mindre f ram

gångsrika så ville två företagare (betecknade med SG och ST) inte att intervjuerna 

skulle bandas. En av företagarna (SI) drabbades av tunghäfta när bandspelaren 

slogs på varför v i tillsammans beslöt att avstå från inspelning. V i d en av intervju

erna med företagaren H L kunde bandspelaren inte användas på gmnd av ett 

tekniskt fel. I dessa fall förde jag istället noggranna skriftliga anteckningar vid 

intervjuerna, vilket fungerade förvånansvärt bra eftersom samtliga företagare 

talade både långsamt och eftertänksamt. Citat av dessa företagare har konstmerats 

utifrån skriftliga anteckningar från intervjuer. Samtliga citat som konstmerats har 

granskats och accepterats av respektive företagare efter smärre korrigeringar. 

När den andra intervjuomgången startades hade jag bearbetat och analyserat 

föregående intervjuomgång och då kommit fram t i l l att två kompletterande 

motivationsteorier, förväntansteori och målteori, var speciellt intressanta att gå 

vidare med. Därför utformade jag ett frågeschema som utgick just från dessa 

teorier. Frågeschemat innehöll både öppna frågor och frågor som skulle hjälpa 

t i l l att i viss mån kvantifiera olika svar. Dessutom innehöll de frågor som jag del

vis missat under föregående intervjuomgång. Frågeschemats utformning framgår 

av bilaga 5. De företagare som tidigare inte accepterat bandning av intervjuer 

hade inte ändrat inställning. Intervjuerna med övriga företagare bandades på 

samma sätt som tidigare. En av företagarna avled hastigt strax innan jag skulle 

intervjua honom en andra gång och detta är orsaken ti l l att den andra inter

v juomgången endast omfattar nitton företagare. Turligt för mig var den avlidne 

en av de företagare som i den första intervjun givit ovanligt mycket användbar 

information, så bortfallet blev inte avgörande för mig. 

Intervjuenkäter 
V i d förstudien av företagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön an

vände jag mig även av det jag kallar för intervjuenkäter, enkäter som företagarna 

fick fylla i samtidigt som de direkt och muntligt kommenterade varför de gav de 

svar de gjorde. Denna teknik utformade jag utifrån egna tidigare erfarenheter av 
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enkäter. Jag hade nämligen observerat att undersökningsobjekt verkade lägga 

ned allt mindre tid och eftertanke på varje enkätfråga j u fler frågor som besvara

des. För att säkerställa att objekten verkligen reflekterade över frågeställningarna 

och inte bara fyllde i efter första bästa ingivelse så lade jag t i l l kravet att de skulle 

berätta varför de valde just de alternativ de gjorde. Senare har jag upptäckt att 

andra använt sig av ungefär samma teknik. Schön (1996) som undersökt hur 

praktiker arbetar och reflekterar i och över det egna agerandet föreslår bland 

annat en snarlik teknik. 

In some cases, we may interview a subject or ask him to think out loud as he works 

on the task, (s 322) 

När företagarna i mitt tycke inte gav tillräckligt fylliga beskrivningar av sina 

skäl gick jag in och ställde kompletterande frågor. Den först genomförda inter

vjuenkäten behandlade arbetsmilj öläget vid företaget. Olika aspekter på fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö bedömdes och kommenterades. De fick även göra 

en he lhe tsbedömning av arbetsmiljön och kommentera den. Företagarna be

dömde arbetsmiljön enligt en fyrgradig skala. Graderingarna var: måste åtgärdas, 

bör åtgärdas, ganska bra, bra. Företagarna fick själva motivera sina bedömningar 

som spelades in på band för efterföljande utskrift och analys. In tervjuenkäten 

fungerade så bra att jag beslöt att använda den även i huvudstudien av företagares 

motivation för arbetsmiljöarbete. Enkätens utformning framgår av bilaga 6. 

I huvudstudien av företagares motivation för arbetsmiljöarbete utnyttjades 

också en intervjuenkät för att kartlägga formerna i arbetsmiljöarbetet, se bilaga 8. 

I enkäten fick de gradera i vilken omfattning de utförde de moment som ingår i 

intemkontrollen. Momenten var grupperade i fyra områden: utredningar, risk

bedömningar , dokumentation samt rutiner. De graderingar som användes var: 

utförs ej, utförs ibland, utförs ofta, utförs alltid. Dessutom fanns svarsalternativen: 

finns ej behov, vet ej. 

När företagarna besvarade enkäten satt jag bredvid dem och noterade de 

kommentarer de hade ti l l sina markeringar samtidigt som deras uttalanden spela

des in på band för senare utskrift. Frågor från företagarna kring frågeställningar

nas betydelse besvarade jag direkt. 

I den andra intervjuomgången i huvudstudien utnyttjades även en intervju

enkät som var utformad utifrån den förväntansmodell som jag modifierat. Inter-

vjuenkäten användes för att kvantifiera olika aspekter. Se bilaga 7. 

Observationer 
I samtliga fall utom ett avslutades mina besök v id företagen med en rundvand

ring tillsammans med företagaren då jag kunde studera produktion och arbets

miljö tillsammans med respektive företagare. Jag fick då också tillfälle att träffa 

personal och växla några ord med dem. Direkt efter jag lämnat företaget be-
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dömde jag arbetsmiljön som helhet och använde samma skala som företagarna 

gjort och en egen bedömningsmall enligt bilaga 9. Företagarna informerades 

inte om att jag skulle bedöma arbetsmiljön v id företaget. 

Bedömningsmallen är baserad på en modell som utformats av Sveriges Verk

stadsförening och Svenska Metallindustriarbetarförbundet (Sveriges Verkstadsfö

rening 1990) och har kompletterats med allmänna krav på goda arbetsförhållan

den vilka som hämtats från Arbetsmiljölagen (2 kap 1§ tredje och fjärde 

styckena) (Arbetsmiljölagen 1990). I ett fall då företagaren på gmnd av tidsbrist ej 

visade mig mnt på företaget lyckades jag ändå skaffa mig en viss uppfattning om 

arbetsmiljön när jag fick vänta en bra stund inne på företaget för att företagaren 

skulle fa t id för intervjun. 

4.1.4 Databearbetning och analys 
Data från förstudien av företagares motivation för arbetsrniljöarbete bearbetades 

på följande sätt. De bandade intervjuerna skrevs ut ordagrannt varefter jag lyss

nade igenom banden ytterligare en gång för att få ett bättre helhetsintryck. Där

efter läste jag igenom bandutskrifterna 2-3 gånger och strök under sådant som 

företagarna betonat eller på annat sätt lagt v ikt vid. I ett fall hade jag bara mina 

egna skriftliga anteckningar och min minnesbild av intervjun att tillgå, men även 

här sökte jag efter det som företagaren betonat. Efter detta analyssteg fortsatte jag 

med att sammanställa extrakt av intervjuerna genom att eliminera meningar och 

uttryck som inte hade ett relevant innehål i förhållande till frågeställningarna. Jag 

korrigerade även språket något så att det skulle passa bättre i skriftlig form. Sedan 

jag gjort detta sände jag de färdigställda extrakten t i l l respektive företagare för 

korrigeringar av eventuella missuppfattningar från min sida. Två av företagarna 

ville göra mindre ändringar vilka jag fann ful l t acceptabla. Resten av företagarna 

hade inga invändningar mot extraktens utformning. 

Utifrån intervjuextrakten sorterades och kategoriserades de olika kärnuttalan-

den och synpunkter som framkommit. Kategoriseringen gjordes utan att beakta 

någon speciell motivationsteori. Resultatet av analysen framgår av kapitel 6.1.1 

och finns även redovisade i en forskningsrapport "Småföretagares motivation för 

arbetsrniljöarbete" (Johansson 1994). 

De bandade intervjuerna med de fem aktuella företagama från förstudien av 

småföretagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön skrevs ut ordagrannt 

och analyserades med avseende på hur företagare blev medvetna om risker, rea

gerade på risker, bedömde , värderade och beslutade om risker. Vidare under

söktes hur företagarna uppfattade orsaker t i l l risker och hur de bedömde 

arbetsmiljösituationen vid det egna företaget. I rapporten vävdes uppgifter från 

litteraturstudier samman med data från intervjuer och intervjuenkäter, samt ana

lyserades och diskuterades. Förstudien är redovisad i en forskningsrapport 

"Småföretagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön"(Johansson 1995). I 
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kapitel 6.1.2 redovisas de övergripande slutsatser jag dragit av studien och i bilaga 

10 återfinns en sammanfattning av studien. 

Data från huvudstudien bearbetades och analyserades på följande sätt. Den 

första omgången med intervjuer och enkätintervjuer bandades och skrevs ut 

ordagrannt. Genom att kategorisera och sortera innehållet samt jämföra det mot 

olika motivationsteorier försökte jag finna motivationsteorier som skulle kunna 

användas för att beskriva och förklara arbetsmiljöarbetet och företagamas mo t i 

vation för arbetsmiljöarbete. 

Den gmpp av teorier som jag uteslöt först var behovsteorier, vilka betonar 

individen och den inre motivationen. Anledningen var att det empiriska materi

alet innehöll en hel del data som pekade på att yttre motivation var viktig. Där

efter uteslöt jag förstärkningsteori som fokuserar på yttre belöningar / bestraff

ningar och negligerar inre belöningar. Även om inslaget av data om inre be lö

ningar inte var stort i empirin så fanns det där. Social inlämingsteori var den 

tredje teori som uteslöts, främst på gmnd av att jag uppfattade att företagare inte 

härmade andra företagare i sitt arbetsmiljöarbete. Däremot utnyttjade de mycket 

gärna andras erfarenheter och lösningar då det gällde själva kärnverksamheten. 

Arbetsmiljöarbetet kännetecknades istället av att många litade på egna erfaren

heter, eget förnuft , utförde egna försök och lärde av egna misstag. Man ansåg 

också att arbetsmiljöarbetet var en utpräglat intern aktivitet där det kändes 

onaturligt att visa upp problem för utomstående. Managementteorier för mo t i 

vation avstod jag från eftersom deras vetenskapliga värde är tveksamt. De teorier 

som slutligen valdes var förväntansteori och målteori. Förväntansteori beaktar 

både individ, arbete och miljö och en stor del av de empiriska data jag skaffat 

passade förväntansteori. Många företagare tog upp både verkliga och förväntade 

effekter av sitt arbetsrniljöarbete, se kapitel 5. Några av företagarna betonade 

speciellt vikten av målinriktat arbete. Jag beslutade därför att genomföra ytter

ligare en omgång med intervjuer och intervjuenkäter. De nya frågeställningarna 

var då utformade med tanke på dessa två motivationsteorier. 

Även den andra omgången med intervjuer och intervjuenkäter bandades och 

skrevs ut ordagrannt. Den efterföljande analysen baserades på Nadler & Lawlers 

motivationsmodell som den presenteras i kapitel 3.2.1. Den första analysen visade 

på att modellen behövde modifieras för att kunna beskriva och förklara fö re 

tagamas motivation för arbetsmiljöarbete. Genom att i upprepade försök pröva 

olika kompletteringar och modifieringar av modellen utifrån empiriska data 

kom jag slutligen fram t i l l den modell som presenteras i denna avhandling. 

Modellen och skälen för utformningen av modellen presenteras kapitel 5. 

Tidiga data från huvudstudien har därefter omtolkats utifrån den modifierade 

modellen. 

Resultat för varje enskild företagare har tagits fram genom att först fylla på 

med alla relevanta data som funnits tillgängliga i de moduler som ingår i model

len. Därefter har data reducerat successivt och så långt som möjligt utan att hel-
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hetsbilden förryckts. Det som då återstått har givit en starkt avskalad bild av 

respektive företagares arbetsrniljöarbete och motivation för arbetsmiljöarbete, ett 

koncentrat som beskriver och förklarar. 

Jag har även tagit fram en bild av arbetsmiljöarbetet och motivationen för 

gmpperna framgångsrika respektive mindre framgångsrika företagare. Här har jag 

data reducerats gruppvis inom varje modul som ingår i förväntansmodellen så att 

endast de mest frekvent förekommande uppgifterna presenteras. 

Ett viktigt inslag i kvalitativ forskning är konstruerandet av olika modeller 

och jag har ägnat mycket tid åt att försöka hitta och konstruera modeller som 

beskriver och förklarar företagares arbetsrniljöarbete och motivation för det

samma. Mycket av detta arbete finns bara dokumenterat i mina arbetspärmar och 

ska också förbli kvar där. Här kommerjag bara att redovisa den modell som jag 

slutligen använt. 

Jag har försökt att i möjligaste mån följa Miles & Hubermans (1994) råd för 

hur man konstruerar modeller. De ger fem konkreta råd som jag v i l l redovisa 

och kommentera innan jag går in på den modell jag använt. Miles & Huberman 

säger att: 

• Modellkoncept bör hellre göras i form av figurer än i form av text. Detta 

underlättar på många olika sätt framtagandet av bra modeller. 

• Man far förvänta sig att göra om den ursprungliga modellen många gånger 

innan man hittat en enkel och elegant modell. 

• O m flera forskare är inblandade i undersökningen bör var och en 

inledningsvis skissa en egen modell för att senare jämföra med övrigas. 

Detta leder t i l l att oklarheter kan redas ut i ett tidigt skede och på så sätt 

kan forskningen effektiviseras. 

• Heltäckande allmänna modeller med mängder av dubbelriktade samband, sk 

lågriskmodeller bör undvikas. Sådana modeller kan dock användas som 

utgångspunkt för att senare ges mer specifikt utseende. 

• Redan utvecklade teorier och empirisk forskning bör beaktas. 

Utifrån min egen erfarenhet kan jag bara instämma i ovanstående råd och 

betona vikten av att beakta utvecklade teorier och att undvika lågriskmodeller. I 

min första förstudie presenterade jag nämligen en lågriskmodell som jag länge 

arbetade vidare med innan jag slutligen insåg att den var fruktlös. Den var så 

allmänt hållen att den inte gick att använda i huvudstudien. 

Eftersom jag utfört denna undersökning ensam har det tredje rådet ej varit 

aktuellt, men så här i efterhand är jag övertygad om att det skulle ha varit en klar 

fördel om undersökningarna gjorts i samarbete med andra forskare. Både för att 

höja kvaliteten och för att göra arbetet mer stimulerande. 
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5 M O T I V A T I O N S M O D E L L F Ö R F Ö R E T A G A R E S A R B E T S M I L J Ö A R B E T E 

Föreliggande modell för företagares arbetsmiljöarbete kan sägas vara en både 

förenklad och kompletterad variant av Nadler & Lawlers förväntansmodell. Den 

viktigaste förenklingen består i att det matematiska samband som beskriver moti

vationskraften utgått. Kompletteringarna består av att de faktorer som modererar 

och inriktar ansträngningen utökats. Modellen är uppbyggd på följande sätt. 

Attraktionsvärde 
hos utfall 

MOTIVATION 
Förväntan att 

lyckas nå utfall 

Förmåga och 
intresse 

Hinder och 
stöd 

. . . •• • i * . . . •• • i * I Prestation, 

Sekundära yttre 
utfall, belöningar 

och bestraffningar 

Erfarenhet 
och > 

kunskap 

Primära utfall, 
arbetsmiljö Tillfredsställelse 

Sekundära inre 
utfall, belöningar 

och bestraffningar 

Figur 9 Förväntansmodell för företagares motivation för arbetsmilj öarbete. 

Motivationen eller motivationsstyrkan bestäms av två faktorer, dels attrak

tionsvärdet hos de förväntade utfallen, dels förväntan att lyckas nå utfallen. Exakt 

hur dessa faktorer påverkar motivationen anges ej. Däremot kan man säga att om 

båda faktorerna är höga bör motivationen bli hög. Ar någon av dem låg bör 

motivationen bli låg. Attraktionsvärdet hos de förväntade utfallen påverkas främst 

av den tillfredsställelse som kommer av de olika utfallen. Erfarenhet och kun

skap har en stor påverkan på förväntan att lyckas nå utfall. Likaså påverkar sam

bandet mellan arbetsrniljöarbete och arbetsmiljö förväntan att lyckas nå utfall. 

Motivationen yttrar sig i form av ansträngning. Denna ansträngning ger en viss 

prestation, ett viss arbetsrniljöarbete. Ansträngningen modereras av företagarens 

förmåga och intresse, av hans rolluppfattning och sätt att arbeta som chef. 

Rolluppfattningen är i sin tur påverkad av företagarens tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Ansträngningen modereras även av olika hinder och stöd inom 

företaget. Likaså modereras och inriktas ansträngningen av olika riktlinjer och 

minimikrav som ställs av samhället utanför företaget. Arbetsmiljöarbetet resulte

rar primärt i den arbetsmiljö som finns i företaget. Arbetsmiljön i sig kan ge 
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företagaren en viss tillfredsställelse, men tillfredsställelse kommer även av olika 

sekundära utfall som arbetsmiljöarbetet givit. De sekundära utfallen kan vara i 

fo rm av inre belöningar eller bestraffningar som endast företagaren kan ge sig 

själv. De sekundära utfallen kan även vara yttre utfall vilka i någon form kommer 

från omgivningen. Tillfredsställelsen med olika utfall påverkar i sin tur det för

väntade attraktionsvärdet hos olika förväntade utfall. Sambandspilar som är 

streckade i modellen visar att sambanden inte är absoluta. 

I Nadler & Lawlers modell är förväntan att lyckas nå utfall uppbygd av dels 

en förväntan att en viss ansträngning ska ge en viss prestationsnivå och att presta

tionsnivån i sin tur med viss sannolikhet ska ge ett visst utfall. I mit t empiriska 

material har jag inte funnit att företagarna resonerade på detta sätt. Istället talade 

många om en enda förväntan, nämligen att i slutändan lyckas nå önskat utfall. 

Förenklat uttryckt såg man ett enda samband mellan ansträngning, prestation och 

utfall. O m man ansträngde sig f ick man en viss arbetsmiljöprestation och ett visst 

utfall och om man inte ansträngde sig uteblev prestationen och utfallet. Detta är 

en anledning till att jag i modellen valt att inte närmare specificera hur 

förväntningarna och attraktionsvärdet hos utfallen påverkar motivationen. En del 

av den mest relevanta kritiken som jag funnit i litteraturen har också inriktat sig 

mot den multiplikativa funkt ion som Nadler & Lawler förespråkar. Detta är 

ytterligare en anledning t i l l att inte specificera hur motivationen påverkas i 

detalj. 

Många företagare menade att deras arbetsmiljöarbete och prestation inte bara 

var avhängigt dem själva utan att det fanns olika hinder och även stöd i omgiv

ningen som påverkade dem. Samhällspåverkan, i första hand i fo rm av regler 

och yrkesinspektion ansågs också moderera och inrikta arbetsmiljöarbetet. Där

för har jag lagt t i l l dessa moderatorer i modellen. 

Empiriska skäl för fÖrväntansteori och modell 
Det fanns många olika empiriska skäl t i l l varför jag använt just förväntansteori 

och en förväntansmodell för att beskriva och förklara företagares arbetsmiljö-

arbete och motivation för arbetsrniljöarbete. 

Redan i förstudien fanns det uppgifter som pekade på att företagamas för

väntningar och tro på framtida resultat av arbetsmiljöarbetet var viktigt för deras 

agerande och att man även var intresserade av de förväntade positiva sekundära 

utfallen av arbetsmiljöarbetet. Företagare O uttryckte sig exempelvis på följande 

sätt när jag frågade honom om hans skäl att arbeta med arbetsmiljön. 

BJ - Om du skulle ange det starkaste motivet för att jobba med arbetsmiljöfrågor, 

eller dom två starkaste motiven. Vad är det som gör att du jobbar med såna saker? 

O - Ja det är ju att man hoppas att, man tror att därigenom så vinner man i total 

effektivitet. Just däför att arbetsmoment tänks igenom bättre och utrustningen an-
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passas bättre till den människa det är. ... Och jag tror också tillhörigheten till före

taget ökas ...Sä arbetarskyddet rätt utfört tror jag har en stor förmåga att uppmuntra 

enskilda arbetstagare. Jag tror att därigenom blir man effektivare som företagsenhet. 

Företagare N trodde att goda psykosociala arbetsförhållanden och goda pro

duktionsresultat var ömsesidigt beroende av varandra. 

BJ - Vilken typ av arbetsmiljöfrågor är aktuella här och vaför är dom aktuella? 

N - Vara maskiner är naturligtvis godkända med tvåhandsfattning och allt vad det 

nu ärför nånting. Så jag tror att det är basic och att jag tror att det bara ska vara på 

plats. Det ska liksom inte vara något snack om att det ska vara bra. Den nästa saken 

som ju är viktig och intressant då, som jag tror betyder mer, det är det själsliga väl

befinnandet då. Och som jag sa förut, innan bandspelaren kom igång, så är det också 

det som skiljer ett bra företag mot ett mediokert företag. 

N - ... Jag tror människor om högre tankar, än att dom bara jobbar för sin lön. Jag 

tror att dom också jobbar för någon form utav mening i tillvaron. Men för att kunna 

komma dit, för att arbetsplatsen ska vara intressant och kunna kännas meningsfull så 

måste man ha framgång. Företaget måste tjäna pengar. Jag tror att dom där två 

sakerna går hand i hand. Mar människan bra så producerar människan mycket, sa att 

säga. 

Företagare B betonade tydligt arbetsmiljöarbetets möjliga sekundära utfall 

och menade att hans åsikt var baserad på egen erfarenhet. 

B - Det största motivet för mig att jobba med arbetsmiljön är att den kan bidra till 

att öka lönsamheten. Trivs människor så jobbar de snabbare och bättre, det är min 

erfarenhet. 

Inte bara möjliga positiva utfall ansågs bidra t i l l motivationen. Företagare F 

tog upp både positiva och negativa aspekter, sådant han ville undvika respektive 

uppnå . 

BJ - Vad har du personligen för motiv att jobba med arbetsmiljöfrågor? Som främsta 
motiv? 

F - ... Jag vill inte rangordna dom, men jag kan tänka mig några. Det ena är ett 

genuint intresse av att människor som jobbar hos oss ska vara stolta över det företag 

dom jobbar åt. Då dom träffar en arbetskamrat från en annan fabrik så skulle jag må 

väldigt illa om vår gubbe skulle jobba på en sämre fabrik än deras kompis. Det är 

rent den filosofiska sidan utav det hela. Den andra då som ju kanske då direkt sätter 
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sina spår i resultaträkning det är ju att man måste hålla en arbetsmiljö som så att 

säga ger en rationell tillverkning. 

Företagare G lämnade dessa synpunkter som visar på företagarens uppfattning 

om möjliga negativa och positiva sekundära effekter av personalens trivsel. 

B - Vad är det främsta motivet för dig att ta dig an arbetsmiljöfrågor? Att jobba med 

det? 

G - Jag tänker då i första hand på problem som är, som har att göra med trivsel på 

jobbet. Jag tänker nu inte närmast på såna här grejer som typ att maskiner är farliga. 

... Utan vad som då finns att göra det är ju att förbättra trivselfaktorn. ... För jag 

menar, en miljö där man ska vara åtta timmar per dag, som inte är rolig att vistas i, 

det blir ju ett dåligt resultat. Det blir dålig stämning och det i sin tur ger utslag på 

prestation. 

Exemplen från förstudien kan göras betydligt fler och sammantaget ger det 

en bra indikation att företagamas förväntningar på utfall av arbetsmiljöarbetet var 

av betydelse för deras motivation. 

I de intervjuer som föregick huvudstudiens sista intervjuomgång (som inne

höll frågeställningar vilka var specifikt anpassade för förväntansteori och målteori) 

fanns frågor som gav svar som i flera fall indikerade att det var både förväntningar 

på utfall av arbetsmiljöarbetet och verkliga utfall som påverkade motivationen 

och arbetsmiljöarbetet. På en fråga om vilka viktiga resultat arbetsmiljöarbetet 

gav så svarade företagarna ofta på ett sätt som visade att det handlade om förvänt

ningar på framtida resultat: förbättrad trivsel, arbetsglädje, mindre skador, för

bättrade produktionsresultat etc. 

Företagaren FK uttalade förväntningar på arbetsmiljöarbetet när jag frågade 

honom om viktiga resultat. 

BJ - Vilka viktiga resultat ger arbetsmiljöarbetet? 

FK - Ja, jag tror att det är bättre trivsel, bättre kvalitet. Ja en massa ordning och reda 

på olika saker. Att det finns folk som är ansvariga för de olika delarna och då inne

bär det då totalt sett så ... Det kanske är en lägre kostnad på detaljerna också, ifall 

man tänker igenom det hela. 

Företagaren SY spekulerade i att arbetsplatsrotation skulle kunna öka trivseln 
i arbetet . 

BJ - Vilka är de viktigaste resultaten av ditt arbetsmiljöarbete? 
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SY -Ja ... Om man säger så här. Vi har jobbat en hel del med arbetsplatsrotation. 

Det kan man väl kalla en arbetsmiljöfråga. Det ökar ju trivseln framför allt tror jag. 

Att folk känner att de får prova något nytt. 

Företagaren FT menade att hans förväntningar var baserade på både erfaren

het och egna resonemang. 

FT - ... Både arbetsglädje och att de ska trivas på företaget och det innebär ju 

mindre personalomsättning också då. 

BJ - Ar det här något som du ser konkret? Att när du har jobbat med arbetsmiljö

frågor att det ger dom här resultaten? Eller är det något som du mer har resonerat dig 

fram till att det borde ge det. 

FT - Ja både och. 

Företagaren R L behandlade både förväntningar och verkliga utfall. 

RL - Ja, det resultat som vi borde se och som jag tycker vi sett i viss mån, det är ju 

att vi hittills inte har haft några förslitningsskador. 

Företagaren PT trodde mer än han var säker på vad arbetsmiljöarbetet gav, 

både primärt och sekundärt, men menade att effekterna skulle bli positiva. 

BJ - Vilka viktiga resultat ger arbetsmiljöarbetet i ditt företag? 

PT - Ja, det viktigaste är trivsel, tror jag. För de anställda, för alla. 

BJ - Vad får du ut av trivsel sedan? 

PT- Ja, jag får ju först och främst en god relation med människorna på arbetsplatsen 

som vi har. Vi har väldigt bra anda, på många sätt. Och sedan, på sikt givetvis, så 

kommer det att utmynna i effektivitet också, med bibehållen trivsel. 

Företagaren H L hade svårt att ange vad arbetsmiljöarbetet resulterade i men 

kom snabbt in på vad han primärt hoppades att undvika genom sitt arbetsmiljö

arbete. 

HL - Förhoppningsvis ger ju arbetsmiljöarbetet goda resultat, men det är svårt att 

svara på vilka resultaten blir. Jag har en käpphäst och det är att jag vill absolut inte 

att någon ska skada sig i arbetet. Det skulle vara allmänt taskigt på alla sätt och vis, 

mycket obehagligt för mig. 
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Det fanns även företagare som hade rätt vaga uppfattningar om vilka resultat 

arbetsmiljöarbetet gav och som heller inte redovisade några förväntningar på 

resultat. 

Företagaren GE var mycket osäker på vad arbetsmiljöarbetet resulterade i . 

Han hade noterat en minskad sjukfrånvaro men var osäker om det verkligen var 

ett resultat av arbetsmiljöarbetet. 

BJ - Vilka viktiga resultat ger arbetsmiljöarbetet på just det här företaget? 

GE - Ja det ger väl att vi har mindre sjukfrånvaro. För där har vi ju sett att med de 

här jobben som vi nu gjort här, de här sista åren. Eller om det är slumpen, det vet 

jag inte. Men vi har ganska små skador. Så vi har inte råkat utför så mycket den 

sista tiden, men det kan ju också vara slumpen som sagt. Det vet man ju inte. 

Företagaren SI hade en mycket diffus uppfattning om vilka resultat som kom 

och skulle kunna komma av arbetsmiljöarbetet. 

SI - Det är mycket svårt att säga vilka resultat som arbetsmiljöarbetet ger. Om man 

inte jobbade med frågorna så skulle miljön kanske försämras. Jag vet inte säkert. Det 

är ju viktigt att man har en bra arbetsmiljö. Lika viktigt som att man har ett jobb. 

N ä r jag sedan efter ett antal övriga frågor ställde frågan hur de kunde se 

resultat av arbetsmiljöarbetet så blev många av företagarna tämligen brydda. 

Följdfrågor från min sida visade att de snarast spekulerat i vad som borde följa av 

arbetsmiljöarbetet och att de hade svårt att se eventuella verkliga effekter av det. 

Detta stämmer väl med förväntansteori som betonar förväntningar på utfall 

f ramför verkliga utfall. 

Företagaren M L hade svårt att ange vilka resultat som kom av arbetsmiljö

arbetet och tog mera upp vad han allmänt hoppades få ut av det. 

BJ - Vilka viktiga resultat ger arbetsmiljöarbetet i det här företaget? 

ML - Ja, det är ju svårt att svara på det, eftersom man inte kan definiera vad man 

har gjort som arbetsmiljöarbete. Jag menar det, det är ju lite svårt. Men förhopp

ningsvis så ska det ju ge resultat. Det är ju det som är meningen med ... Men hur, 

det är ... Okad trivsel och allmän förståelse, man ärförsiktig och personlig skydds

utrustning och att man använder det. Det är ju stora, viktiga bitar anser ju jag. Sär

skilt personligt skydd. Det tycker jag är mycket eftersatt. 
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Det fanns också företagare som var väldigt säkra på resultaten av arbetsmiljö-

arbetet och inte tog upp de förväntningar man eventuellt hade, exempelvis 

företagama SG och ST 

SG - Det finns några väldigt tydliga resultat av arbetsmiljöarbetet. Först och främst 

är det säkrare drift genom att folk är på arbetet och sedan är det bättre trivsel. Det 

går ju in i varandra det där men det är nog de klaraste resultaten. 

ST - Det viktigaste resultatet av arbetsmiljöarbetet är att det bidrar till att hålla en 

hög produktion. Det bidrar till arbetsglädje, trivsel och i slutändan en hög produkti

vitet. Man får en motiverad och intresserad personal. En annan viktig effekt är att 

det påverkar personalens hälsa. Speciellt de två senaste åren med arbetsrotation har 

varit positiva. 

I slutet av intervjuerna ställde jag en rak fråga om vad som fick företagarna att 

jobba med arbetsmiljöfrågor och denna fråga resulterade ofta i att företagarna 

började redogöra för de förväntningar de hade på utfall av arbetsmiljöarbetet. 

Detta visar också på betydelsen av de förväntningar som företagarna hade. 

Ett annat skäl t i l l att förväntansteori passar in var att företagarna ofta tog upp 

utfall som var instmmentella för andra utfall, t ex att arbetsmiljöarbetet skulle ge 

personalen förbättrad hälsa, vilket skulle resultera i minskad sjukfrånvaro, vilket i 

sin tur skulle minska de produktionsstömingar som företagaren ytterst ville und

vika. Resonemang av denna typ är klart rationella och passar väl in i modeller 

som baseras på förväntansteori. 

Företagare M N uttryckte den instmmentella synen klart och tydligt. 

BJ - Vad är det som i grunden får dig att jobba med arbetsmiljöfrågoma? Vad är det 

som göra att du inte låter bli? 

MN - Ja men det är bara det att... Jag har den åsikten att är det så att har vi en bra 

miljö och en bra trivsel här så producerar vi ju mer, va. Det är krasst så, va. 

B - Det är en ganska direkt koppling som du ser där? 

MN - Ja, det är det. 

Sammantaget gav den första intervjuomgången i huvudstudien ytterligare 

belägg för att använda förväntansteori. Nä r jag senare sorterade upp svar och 

uttalanden från intervjuerna med företagama och passade in dem i en första 

modell så visade det sig att mycket gick att använda. Den överensstämmelse 

mellan teori och empiri som jag tyckte mig se gjorde att jag valde att utnyttja 

förväntansteori och -modell i fortsättningen. 
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6 R E S U L T A T 

I detta kapitel presenteras resultat från huvudstudien samt sammanfattningar av de 

förstudier som föregått huvudstudien. Även om förstudierna presenteras först så 

ligger dock tonvikten på resultaten från huvudstudien. 

6.1 R E S U L T A T F R Å N F Ö R S T U D I E R 

Under denna rubrik redovisas två förstudier som varit viktiga för utformningen 

av den huvudstudie som utgör kärnan i denna avhandling. Den första förstudien 

behandlar småföretagares motivation för arbetsmiljöarbete och finns även mer 

utförligt avrapporterad i "Företagares motivation för arbetsmiljöarbete" 

(Johansson 1994). Den andra förstudien heter "Småföretagares analys och hante

ring av risker i arbetsmiljön" och är även den avrapporterad i en forsknings

rapport (Johansson 1995). I avsnitt 6.1.3 summeras och diskuteras resultaten från 

förstudierna. Vidare redovisas hur förstudierna påverkat huvudstudien. 

6.1.1 Småföretagares motivation för arbetsmiljöarbete 

Mina inledande studier av vad som skrivits om arbetsmiljöarbete i mindre före

tag och vad som motiverar företagare t i l l arbetsmiljöarbete visade att det inte 

fanns någon analysmodell och teori som självklart framstod som den mest lämp

liga att använda för att få svar på min övergripande forskningsfråga. Jag valde 

därför att söka vägledning i empirin, bland en gmpp utvalda företagare. 

Syfte och genomförande 
Syftet med denna förstudie var att utforma ett preliminärt förslag t i l l motiva

tionssystem, en preliminär modell för företagares motivation för arbetsmiljö-

arbete. Förstudien skulle även utgöra en del av underlaget för fortsatt arbete 

med att modifiera och förfina det preliminära arbetsmotivationssystemet. 

Den empiriska delen i förstudien utfördes i form av intervjuer med 15 företags

ledare inom tillverkningsindustrin i N o r r - och Västerbotten. Undersöknings

metoden beskrivs närmare i avsnitt 4 Metod och genomförande . 

Resultat 
Jag har här valt att inte presentera den modell som redovisas i förstudien. Anled

ningen är att modellen senare visade sig vara alltför allmän för att vara användbar. 

Istället redovisar jag vad de intervjuade företagarna uppfattade som motiverande 

respektive demotiverande faktorer för arbetsmiljöarbetet eftersom deras upp

gifter ger en bättre bakgmnd t i l l huvudstudien än den modell jag tog fram. 
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De uppgifter och resultat som presenteras här är inte strukturerade utifrån 

någon motivationsteori utan jag har valt en gruppering där motiverande och 

demotiverande faktorer kategoriseras under rubrikerna: Företagare, Personal, 

Verksamhet samt Samhälle. 

För att rangordna de motiv som betonades i intervjuerna har de viktats u t i 

från förekomst och styrka. Med hjälp av en tregradig skala har jag själv bedömt 

hur kraftigt respektive företagare betonade olika motiv. Ett enskilt motiv kan 

enligt denna bedömning ha vikten 1 som lägsta värde (en företagare och lägsta 

styrkan) och 45 som högsta värde (15 företagare och högsta styrkan). 

Sammanfattar man det som här betecknas som motivatorer och demotivatorer 

i ett digram så visar det att de valda kategorierna fungerar både som motivatorer 

och demotivatorer. Kategorin Samhälle har dock en viss karaktär av demotivator 

medan kategorin Verksamhet har en viss karaktär av motivator. 

Diagram 1 Motiverande och demotiverande kategorier. Motivationsstyrkan utgörs av 

summan av vikten hos enskilda motiv och kan därför överstiga värdet ± 45. 

Modvationsstyrka 

60 i 

-60 J 

Samhälle Företagare Verksamhet Personal 
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Går man över t i l l att studera vad respektive kategori innehåller f ramträder 

följande möns ter bland de motiverande och demotiverande faktorerna. 

Motiverande faktorer 
Inom de fyra kategorierna visade sig följande mönster. Värdena inom parentes 

anger vilken relativ tyngd respektive faktor har. 

Samhälle: 

- ville uppfylla myndighetskrav (5/45) 

Företagare: 

- hade egna positiva upplevelser av lyckade åtgärder (9/45) 
- ville leva upp t i l l egen människosyn (6/45) 

- ville vara stolt över verksamheten, ville känna sig professionell (5/45) 

Verksamhet: 

- ansåg att en bra arbetsmiljö bidrar t i l l f lyt i verksamheten (18/45) 

- ansåg att lönsamheten påverkas positivt (14/45) 

- upplevde att problem, även arbetsmiljöproblem motiverar (6/45) 

- ansåg att arbetsmiljön ingår i utvecklingen av verksamheten (5/45) 

Personal: 

- ville skapa trivsel, arbetsglädje hos personalen (24/45) 

- ville måna om personalens hälsa och välbefinnande (21/45) 

De flesta företagare ansåg det vara självskrivet att den fysiska arbetsmiljön ska 

vara god och uppfylla de krav som ställts upp av Arbetarskyddsstyrelsen. Dessa 

krav upplevdes därför ej motiverande för flertalet företagare. Myndighetskraven 

motiverade relativt få företagare och rätt många hade själva dålig k ä n n e d o m om 

de krav som ska uppfyllas. 

Att några av företagarna hade egna positiva upplevelser av arbetsmiljöarbetet 

och motiverades av dem var både glädjande och något förvånande. Ofta utmålas 

j u arbetsmiljöarbete som en verksamhet som belönas dåligt, något som är ett trist 

arbete som måste göras. De lyckade åtgärderna kunde variera mycket t i l l sin 

karaktär. Från lyckade maskininvesteringar t i l l att man lyckats förändra vissa 

människors attityd ti l l arbetsmiljöfrågor. 

Endast två företagare betonade sin egen människosyn, och två att de ville vara 

stolta över verksamheten och professionella, men motiven var mycket starka just 

för dem. 

Flyt i verksamheten var mycket viktigt för företagama. Inte bara för att det 

gav ökad lönsamhet, utan även för att det gav en känsla av allt fungerade som det 

skulle, en slags harmoni i produktionen. En smidigt fungerande produkt ion är 
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ofta en förutsättning för lönsamhet menade flera företagare. En bra arbetsmiljö 

ansågs bidra t i l l att skapa flyt och lönsamhet i produktionen och motiverade 

därför t i l l arbetsrniljöarbete. 

Arbetsmi l jöproblem var liksom andra former av problem starkt motiverande 

för två företagare. Utveckling av verksamheten var också en tydlig och snarlik 

drivkraft för tre företagare. At t bygga nytt, att förändra för att förbättra och då 

även arbetsmiljön. 

Det mest slående v id intervjuerna var den mycket stora vikt som företagarna 

tillmätte trivsel och arbetsglädje hos personalen. De flesta ansåg att detta område 

hade en avgörande betydelse för hur företaget fungerade resultatmässigt och som 

helhet. Mot ive t att arbeta med dessa aspekter var därför mycket starkt. Där före

tagaren direkt arbetade med arbetsmiljöfrågor lades därför oftast tonvikten vid 

trivselfrämjande uppgifter. 

Den starka känslan för personalens hälsa och välbefinnande kan för många 

förklaras av att det fanns personliga relationer mellan chef och personal i före

tagen. M a n kände varandra ganska väl, åtminstone i de mindre företagen. I första 

hand talade företagarna om uppenbara hälsorisker i form av olycksfall, mera 

sällan om arbetsskador som utvecklas under lång tid. 

Demotiverande faktorer 
För demotivatorema framträdde följande mönster bland kategorierna. Värdena 

inom parentes anger vilken relativ tyngd respektive faktor har. 

Samhälle: 

- regelverkets omfattning och kravnivå (13/45) 

- regelverkets utformning (12/45) 

- oseriösa försäljare av arbetsmiljöprodukter (6/45) 

Företagare: 

- svårbedömda arbetsmiljöproblem, risk för felsatsningar (10/45) 

- en känsla av att inte klara av krav (6/45) 

Verksamhet: 

- för dålig lönsamhet i företaget (12/45) 

- tidsbrist, annat måste gå före (7/45) 

Personal: 

- tar ej ansvar för egen arbetsmiljö, inkonsekvens, dålig attityd (15/45) 

- problem konstmeras, "trendproblem" (12/45) 

- ställer ej upp på företagets mål (9/45) 
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En stor stötesten för många företagare var Arbetsmiljölagen och det övriga 

regelverket för arbetsmiljön. Regelverket upplevdes vara alltför omfattande och 

därigenom svårt att överblicka. Kraven på arbetsgivaren och hans ställföreträdare 

upplevdes som alltför hårda. De ansågs också spegla de förhållanden mellan 

arbetsgivare och arbetare som fanns och finns i större företag med stark arbets

delning och traditionell Tayloristisk organisation. Lagstiftningens syn på förhål

landet mellan arbetsgivare och anställd upplevdes vara föråldrat. Dagens anställda 

har både ansvar och befogenheter i sina normala uppgifter och varför kan det 

inte vara så även då det gäller arbetsmiljön, menade flera av företagarna. 

Regelverkets utformning upplevdes av många som ett stort problem. Man 

hade svårt att förstå språket samt att se hur krav ska kunna omsättas i praktisk 

handling. Krav finns dessutom i en mängd skilda texter varför det blev svårt att 

hitta kraven. Många företagare upplevde också att regelverket inte var något 

problem. En förklaring t i l l detta var att de inte själva gick in i det. De delege

rade denna uppgift eller så struntade de i regelverket. 

Oseriösa försäljare av arbetsmil jöprodukter utgjorde ett klart problem och 

man hade även svårt att värja sig mot försäljare som sade sig kunna förbättra 

arbetssituationen för personalen med hjälp av sina produkter. 

Arbetsmiljöfaktorer som orsakar långsiktiga risker, är svåra att uppfatta eller på 

annat sätt är diffusa, upplevdes som svåra att hantera. Företagama kände i detta 

sammanhang att det fanns stora risker att satsningar på förbättringar kan miss

lyckas. 

Ett annat tydligt problem var att företagare kunde uppleva att de inte klarade 

av de krav som ställs. Framförallt gällde det hur myndighetskrav ska omsättas i 

praktisk handling. 

Dålig lönsamhet utgjorde ett betydande hinder för arbetsmiljöarbetet i flera 

företag. Detta var dock inte speciellt oväntat med tanke på hur omfattande och 

djup lågkonjunkturen var mellan 1992 och 1994. Möjl igen kunde man ha för

väntat sig att problemet skulle varit mer omfattande än det visade sig. 

Tidsbrist, att andra uppgifter måste gå före, var inte ett så omfattande problem 

som man kanske kunnat förvänta sig. Ofta utmålas j u företagare som strängt upp

tagna personer som arbetar 60-70 timmar i veckan med uppgifter inom kärn

verksamheten, t ex kundkontakter. 

Betydande problem fanns med att personal inte levde upp t i l l att ta ansvar för 

sin egen arbetsmiljö samtidigt som man krävde stora insatser av företaget i andra 

frågor. Vanliga problem var att personal struntade i att utnyttja skyddsutrustning i 

olika former och att man försummade renhållnings- och ordningsfrågor. 

Ett relativt stort problem i flera företagares ögon var att personal förstorade 

upp problem och krävde åtgärder som inte stod i relation t i l l problemen. 

Denna problematik förstärktes genom olika arbetsmiljöexperters agerande. 

Miljöfrågor drivs i kampanjer i massmedia och personal oroas menade flera av 

företagarna. Olika arbetsmiljöföretag och konsulter utnyttjar kampanjerna för att 
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sälja varor och tjänster. Flera företagare upplevde att arbetsmiljöexperter inte är 

seriösa utan agerar i eget ekonomiskt intresse. 

Det fanns även problem med att personal inte ställde upp på företagets mer 

övergripande mål. Ett inte ovanligt problem var att personer förändrade sitt 

beteende t i l l det sämre när de väl fått fast anställning. Personer som inte ställde 

upp på företagets olika mål gav upphov ti l l stor besvikelse hos företagarna och 

en känsla av att inte vilja satsa mer på personalen. 

Behov och motiv 
Genom att fråga företagarna om vilka behov de hade inom arbetsmiljöområdet 

hoppades jag få fram uppgifter som direkt pekade på brister som kan angripas, 

men även få fram information som kan tolkas om t i l l mot iv för företagarna. 

Det visade sig att företagarna hade svårt att peka ut behov och min tolkning är 

att de dels inte upplevde några större behov, speciellt för egen del, och att de 

inte tänkt igenom vilka behov de egentligen hade. Exempelvis upplevde två 

företagare att de inte hade några tydliga behov inom arbetsmiljöområdet. 

Det som utmärkte behovsbilden var att den var mycket splittrad och att de flesta 

behoven var relaterade t i l l samhället. Antalet angivna behov relaterade ti l l sam

hället var ca 3 gånger fler än behov relaterade ti l l företagare eller personal. Bara 

ett angivet behov, ökad lönsamhet, var direkt relaterat t i l l verksamheten. 

De tydligaste samhällsrelaterade behoven hos företagarna var kopplade ti l l 

lagstiftning och tillsyn. Företagarna ansåg att lagstiftningen lägger alltför starka 

krav på dem och för lite på arbetstagarna. Likaså ansågs intemkontrollkraven vara 

alltför omfattande för ett mindre företag. Krav på insatser i f o r m av rutiner, 

dokumentation etc, ansågs inte stå i proportion t i l l behoven och sättet att arbeta i 

småföretag. Ett annat tydligt behov var bättre information om de regler som 

gäller för arbetsmiljön, främst information om hur regler ska tillämpas praktiskt. 

Här efterlyste man tydliga exempel på tillämpningar. Dessa behov kan sägas 

handla om att lägga krav och tillämpningar på en rimlig nivå, en nivå som ligger 

lägre än de aktuella. Regelverkets omfattning, kravnivå och utformning ut

gjorde några av de viktigaste demotivatorema enligt föregående avsnitt och det 

var tydligt att företagarna ville minska eller få bort dessa demotivatorer. 

Det kraftigaste behovet av att öka arbetsmiljöinsatserna var ett litet udda be

hov, nämligen stöd från lagstiftning och yrkesinspektion för att förbättra städning 

och ordning på arbetsplatserna. Företagarna upplevde att detta var ett mycket 

tungarbetat område där stöd och krav utifrån skulle bidra t i l l att påverka arbets

tagarna ti l l bättre insatser. 

Gentemot personalen fanns ett uttalat behov av att den ska engagera sig bättre 

i arbetsmiljöarbetet, ta egna initiativ för att förbättra sin egen situation, ta ansvar 

för sig själva. Här fanns tydliga kopplingar t i l l hur krav på personal och arbets

givare är utformade i lagtext och anvisningar. Företagama ansåg att deras ansvar 

betonas för kraftigt och att personalens eget ansvar inte betonas tillräckligt. 
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Slutsatser 
Förstudien är för liten för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser. Det 

fanns dock några resultat som pekar på områden som kan förbättras. 

• Personalen i de mindre företagen utgör troligen en resurs som skulle 

kunna utnyttjas mycket mer för att förbättra arbetsmiljöerna. Här kan 

man fundera över om inte lagstiftningen skulle kunna omformas för att 

företagarna lättare ska kunna aktivera och engagera personalen i arbets

miljöarbetet. Regelverket borde under alla förhållanden kunna fo rmu

leras om och kompletteras med exempel på hur det kan tillämpas i prak

tiken. Exempel som visar hur personalen involveras aktivt i arbetsmiljö

arbetet och tar ansvar för sin egen situation. 

• Flyt i produktionen är mycket viktigt för företagarna. I vår och samhällets 

argumentering för satsningar på arbetsmiljön är detta inget vanligt argu

ment. Här borde det vara möjligt att hitta bra argument samt verkliga och 

tydliga exempel som anammas av företagama. Exempel där arbets

miljöarbetet på ett effektivt sätt bidragit t i l l att skapa en smidigt funge

rande produktion. 

• Företagamas vilja att värna om personalens hälsa och välbefinnande bör 

kunna stödjas och utnyttjas. De talade oftast om uppenbara och omedel

bara hälsorisker och om det går att utveckla deras förmåga att också upp

täcka och bedöma övriga risker så borde det kunna resultera i en förbät t

rad arbetsmiljö. 

• Det är mycket olyckligt att företagarna upplever att arbetsmilj öproblem 

konstmeras. Jag befarar dessutom att de ti l l viss del har rätt. Hä r gäller det 

för forskare, experter och andra som arbetar med arbetsmilj öfrågor att ta 

ansvar och värdera problemområden så objektivt som möjligt. Ett age

rande som främst karaktäriseras av egenintresse riskerar annars att urholka 

det för t roende som snarare behöver förstärkas. 

6.1.2 Småföretagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön 

I den ovan redovisade förstudien av företagares motivation för arbetsmiljöarbete 

visade det sig att personalen i hög grad fungerade både som motivator och 

demotivator. I intervjuerna kunde jag även spåra att företagare och personal ofta 

hade olika uppfattningar om riskerna i arbetet. Jag ville studera denna företeelse 

närmare och gick därför vidare med att undersöka hur småföretagare analyserar 

och hanterar risker i arbetsmiljön. M i n bedömning var att företagamas riskbe-
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domningar borde påverka deras arbetsmiljöarbete och motivation för arbets

mil jöarbete . 

Syftet med förstudien var att med hjälp av litteraturstudier och egna fa l l 

studier sammanställa en bild av företagares analys och hantering av risker i 

arbetsmiljön och med hjälp av resultaten få underlag för att utforma delar av den 

huvudstudie som skulle följa. Fallstudierna begränsades t i l l fem företagare inom 

tillverkningsindustrin i Norrbotten. Företagarna intervjuades utifrån ett enkelt 

frågeschema och en intervjuenkät för bedömning av arbetsmiljöläget i deras 

företag. Se även kapitel 4 Metod och genomförande samt bilaga 3. 

Här redovisas endast de övergripande slutsatser som jag drog av förstudien. I 

bilaga 10 presenteras en sammanfattning av den rapport "Småföretagares motiva

tion för arbetsmiljöarbete" (Johansson 1995) där denna förstudie redovisas när

mare. 

Diskussion och slutsatser 
Undersökningen visar att det fmns betydande brister i företagamas analys och 

hantering av risker i arbetsmiljön. 

Det finns många åtgärder som är tänkbara för att förbättra situationen, men 

den viktigaste är enligt m i n mening att företagare och personal börja prata om 

riskerna i arbetet och den oro och rädsla som kan finnas. Genom en öppen 

dialog kan förståelse, delaktighet, samsyn och medkänsla skapas. Utan en ge

mensam syn på riskerna i arbetet måste det vara svårt för alla berörda att agera. En 

öppen dialog skapar även fömtsättningar för att lösa problem på ett effektivt sätt. 

Jag bedömer därför att en fungerande dialog mellan företagare och anställda är 

mycket viktigare för riskbekämpningen än ett aldrig så väl formaliserat arbete 

inom den obligatoriska internkontrollen. 

Risker i arbetsmiljön kan dock knappast hanteras utan ett visst mått av syste

matik. För att passa småföretagarna måste systematiken vara enkel, tydlig och 

trovärdig. Framför allt bör risker behandlas och redovisas på ett konkret och 

känsloengagerande sätt. Ett sätt som kan stimulera till aktion hos företagare och 

personal. Det finns ett klart behov av att utveckla dessa aspekter inom riskhante

ringen. 

6.1.3 Summering och diskussion kring resultat från förstudier 

Den första förstudien för val av motivationsteorier och -modeller visade att teo

rier som behandlar både interna och externa belöningar borde vara aktuella. För 

mig var det dock något förvånande att företagare betonade interna belöningar så 

pass kraftigt som de gjorde. 

Det mest slående var dock att själva verksamheten och resultaten där var så 

starkt kopplade t i l l motivationen för arbetsmiljöarbete. Företagarna tog ofta upp 

utfall av arbetsmiljöarbetet som de ansåg leda t i l l eller förväntade sig leda t i l l vissa 
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utfall i produktionen. Detta talade för att förväntansteori skulle kunna vara en 

lämplig teori för huvudstudien. Exempelvis så menade många företagare att 

arbetsmiljöarbetet gav trivsel och arbetsglädje som i sin tur påverkade produk

tionsresultat och ekonomiskt utfall. Detta inriktade då också företagamas arbets

miljöarbete mot olika trivselfrämjande åtgärder och beteenden. Intressant att 

konstatera här är att företagarnas uppfattning inte alltid styrks av etablerad forsk

ning. Exempelvis menar Buchanan (1979) att orsakssambandet är motsatt, att god 

produktivitet snarare skapar trivsel än att trivsel skapar god produktivitet. 

Företagamas behovsbild var mycket splittrad och inga tydliga interna behov 

eller mål framstod, f ömtom hos några tydligt målinriktade företagare som också 

hade en bra arbetsmiljö i sina företag. Detta indikerade att målteori skulle kunna 

vara en tänkbar och lämplig motivationsteori för den fortsatta undersökningen. 

Kunde det vara så att målinriktade företagare som åstadkom bättre arbetsmiljöer 

också var mer målinriktade inom detta område? 

Inställningen t i l l myndigheterna var mycket negativ och indikerade en stor 

förbättringspotential som borde kunna utnyttjas om myndigheterna beaktade 

vad som motiverade företagare för arbetsmiljöarbete. 

Den andra förstudien visade bland annat att företagamas b e d ö m n i n g och 

hantering av riskerna i arbetsmiljön borde påverka arbetsmiljöarbetet och mot i 

vationen för detsamma och att det därför var viktigt att i huvudstudien under

söka deras bedömning av arbetsmiljön i det egna företaget. 

Jag kunde dock inte utifrån de två förstudierna välja någon speciell motiva

tionsteori för fortsättningen utan lämnade valet öppet när huvudstudien inled

des. 
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6.2 R E S U L T A T F R Å N H U V U D S T U D I E 

Syftet med huvudstudien var att få fram uppgifter som kunde ge svar på den 

övergr ipande forskningsfråga som hela denna undersökning haft. 

• H u r kan man beskriva arbetsmiljöarbetet i mindre tillverkande företag 

ut ifrån ett företagar- och motivationsperspektiv? 

Huvudstudien har genomförts som fallstudier av 20 företagare som varit f ram

gångsrika respektive mindre framgångsrika i arbetsmiljöarbetet. Jag har i kapitel 4 

M e t o d och genomförande beskrivit hur huvudstudien bedrivits och hur jag 

successivt kommit fram t i l l den teori och förklaringsmodell som slutligen valts 

och använts. Teori- och modellbeskrivningar återfinns i kapitel 3 Motivations

teorier och modeller samt i kapitel 5 Motivationsmodell för företagares arbets

rniljöarbete. 

Data från fallstudierna har tolkats utifrån en modell baserad på förväntansteori. 

Resultaten av tolkningarna presenteras i form av starkt avskalade och förenklade 

beskrivningar och förklaringar t i l l framgångsrikt respektive mindre framgångs

rikt arbetsmiljöarbete. 

Eftersom jag använt en modell som baseras på förväntansteori i huvudstudien 

och denna teori i första hand gäller för individer så presenteras resultaten för 

varje företagare jag undersökt. Först presenteras de nio företagare som varit 

framgångsrika i sitt arbetsrniljöarbete och jag ger förklaringar t i l l deras f ramgång 

utifrån den förväntansmodell jag använt mig av. Därefter görs motsvarande pre

sentation av de företagare som varit mindre framgångsrika. Slutligen görs en 

jämförelse mellan de två kategorierna företagare. I bilaga 11 fmns starkt komp

rimerade sammanställningar av underlag för de kortfattade beskrivningar och 

förklaringar som här ges. Jag v i l l betona att dataunderlagen ti l l de resultat som 

presenteras här är väsentligt mer omfattande än det material som återfinns i bilaga 

11. 

6.2.1 Nio framgångsrika företagare 

De aktuella företagama och företagen redovisas så att det minsta företaget pre

senteras först och det största sist. De redovisade uppgifterna gäller för åren 1995-

96. Efter den individuella presentationen redovisas en bild av företagarna som 

gmpp betraktad. Jag har bedömt att alla företagare utom företagarna LS och R L 

Kravet för framgångsrika företagare och företag var att man där organiserat arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt och 

att själva arbetsmiljön var bra med tanke på de yttre förutsättningarna. Med mindre framgångsrika företag avsågs 

motsatsen. Med bra organiserat arbetsmiljöarbete avsågs inte nödvändigtvis att man organiserat det enligt 

intemkontrollkraven. 
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är starkt motiverade för arbetsmiljöarbete och att den starka motivationen utgör 

en viktig beskrivnings- och forklaringsfaktor för företagamas framgång i arbets

miljöarbetet. Företagaren R L har jag bedömt som väldigt lite motiverad och 

företagaren LS har jag bedömt som varken lite eller mycket motiverad. Även 

om motivationen är v ik t ig så fmns det fler väsentliga faktorer vilket framgår av 

följande presentation. 

Lås AB och företagaren LS 
Vid Lås AB tillverkas nycklar samt monteras låssystem som anpassas efter kunder

nas önskemål. Företagets lokaler är något för trånga för verksamheten och under 

1995 tas dubbelt så stora ytor i bruk så att trångboddheten elimineras. Produk

tionsutrustningen är modem, delvis datoriserad och effektiv. 

Totalt har företaget 6 anställda. En av dessa är kvinna och hon arbetar som 

kontorist. Medelå ldern hos personalen ligger mellan 30-35 år. Personalomsätt

ningen är mycket låg. På 20 år har bara en person slutat. 

Den enligt m i n mening viktigaste förklaringsfaktorn för LS framgång med 

arbetsmiljöarbetet är hans drastiskt förändrade ledarroll. Genom att delegera och 

inrikta personalens uppmärksamhet mot kunderna har han kunnat frångå ett 

tidigare negativt sätt att leda företaget. Istället för att agera som en enväldig chef 

har han infört en nära nog jämlik dialog och diskussion med personalen. Han 

tillåter misstag och uppmuntrar personalen t i l l utvecklande försök och har på så 

sätt fått en aktiv personal, även inom arbetsmiljöområdet. Genom sitt nya sätt att 

leda har han kunnat minska verksamhetens beroende av hans egen närvaro, t i l l 

gagn för alla i nom företaget. 

Plåt A B och företagaren P T 
Vid Plåt A B tillverkas och säljs venfilationsutrustning. Nästan all verksamhet 

baseras på en enda produkt. Under åren 1990-1995 har den ekonomiska ut

vecklingen varit ogynnsam på gmnd av lågkonjunkturen i byggsektorn. Före 

taget har bra, moderna, rymliga och ljusa lokaler. Al l produktionsutrustning är 

nyanskaffad 1991 och är därför i toppskick. 

I företaget finns 6 anställda, alla män. Åldern varierar mellan 21-56 år och 

medelåldern är ca 35 år. Hittills har ingen slutat vid företaget. 

För företagaren PT är den viktigaste förklaringsfaktorn för hans framgång 

med arbetsmiljöarbetet att han drastiskt förändrat sin ledarroll. Han har dragit 

upp klara riktlinjer och mål samt delegerat uppgifter, ansvar och befogenheter 

ti l l personalen. Uppmärksamheten har riktats från chefen mot kunden och 

personalen har uppmuntrats i sina nya roller. Mycket medvetet och på ett posi

tivt sätt stimulerar PT personalen att lära sig nya saker i arbetet. PT har försökt att 

utnyttja personalens fulla kapacitet och lyckats så bra att hans egen närvaro har 

kunnat minskas kraftigt. Arbetslaget har övertagit de flesta av hans tidigare upp-
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gifter, inklusive arbetsmiljöarbetet och han träder oftast bara in när laget efterfrå

gar hans åsikter eller kompetens. 

Trä AB och företagaren TÄ 
V i d Trä AB konstmeras och tillverkas kundanpassade byggelement i trä. 

Maskinparken håller en genomsnittlig standard för branschen och är ändamåls

enlig för den nuvarande verksamheten. 

Totalt har företaget 16 anställda, varav en är kvinna. Personalens ålder varierar 

mellan 25-32 år, med undantag för en arbetare som är 60 år gammal. Medel

åldern ligger strax över 30 år. Personalomsättningen är låg. Under de senaste åren 

har 1-2 personer slutat varje år. 

Företagaren TA:s framgång i arbetsmiljöarbetet har sin gmnd i hennes ro l l 

uppfattning och sätt att arbeta. T Ä arbetar mycket med att skapa personal

engagemang samt bra relationer och förtroende mellan ledning och anställda. 

H o n har sett att det som chef är mycket viktigt att engagera sig i personalfrågorna 

och att vara medveten om personalens situation. T Ä kombinerar en traditionell 

ledarroll med en mer modem som har stora inslag av samråd med personalen. 

Personalen har på olika sätt engagerats i arbetsmiljöarbetet som kännetecknas 

av dialog och samspel mellan personal och ledning. De anställda är aktiva och 

konstmktiva i arbetsmiljöarbetet och T Ä ser till att de fortsätter att vara det. 

Arbetsmilj öarbetet är väl genomtänkt och anpassat t i l l företagets verksamhet och 

de egna önskemålen. Man har formulerat och förankrat mål, bmti t ned dem t i l l 

delmål och arbetar systematiskt för att nå dem. I stort sett har man utformat en 

fungerande intemkontroll . 

Skylt A B och företagaren SY 
V i d Skylt AB tillverkas och monteras reklamskyltar för en lokal marknad. Man 

har även ett modernt tryckeri för fyrfärgstryck. Lokalerna är moderna och bra. 

Utformningen är gjord i samråd mellan chefen och personalen och man är 

mycket nöjda med resultatet. Maskinparken är modem och håller bra standard. 

1995 var 17 personer anställda, 11 kvinnor och 6 män. Medelåldern är låg, under 

30 år, och de flesta är kring 25 år gamla. Personalomsättningen är mycket låg. De 

senaste åren har bara en person slutat. 

Företagaren SY har som huvudprincip att delegera ut ekonomiskt ansvar så 

långt som möjligt och att personal ska våga ta beslut och lösa olika problem på 

egen hand. Han har formulerat klara riktlinjer och mål för verksamheten och 

stöttar personalen i deras strävanden att nå målen. Arbetsmiljöarbetet är inte så 

målinriktat som övrig verksamhet utan det karaktäriseras istället av spontanitet. 

SY tillämpar delegering även när det gäller arbetsmiljön. Personal ges möjlighet 

att lösa egna mil jöproblem, vilket uppskattas och ger en mer aktiv och engage

rad personal. 
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Arbetsmiljöarbetet har en stark betoning av de psykosociala frågorna, där SY 

engagerar sig starkt i personalens situation. Typiskt för arbetsmiljöarbetet är att 

mycket tid ägnas åt diskussion, dialog och relationer. Det är tydligt att SY lyckats 

mycket bra med de psykosociala frågorna och betydligt sämre med den fysiska 

arbetsmiljön, vilket han är klart medveten om. Framgångarna inom det psyko

sociala området återspeglas också i ST:s tillfredsställelse med förhållandena v id 

företaget. 

Textil AB och företagaren T T 
Vid textil A B tillverkas olika typer av textilprodukter för frisk- och sjukvård. 

Fabrikslokalerna är moderna och fungerar bra enligt företagsledningen. I n o m 

hus är det ljust, propert och välstädat. Lokalerna ger ett mycket trevligt intryck. 

Nästan alla maskiner och kringutrustningar är moderna och man har gjort bety

dande maskininvesteringar de senaste åren. 

A v de 18 personer som är anställda är 16 kvinnor. Personalens ålder varierar 

mellan 25-55 år. Åldersfördelning är j ä m n och medelåldern är ca 40 år. Perso

nalomsättningen är mycket låg. Under de senaste åren har en person slutat och 

då för att starta ett eget företag. De flesta i personalen har arbetat mer än 5 år i 

företaget. 

Företagaren TT:s framgång i arbetsmiljöarbetet har sin viktigaste förklaring i 

hennes rolluppfattning och sätt att arbeta. Genom att rikta uppmärksamheten 

mot kunderna, förändra arbetsorganisationen, utbilda personal, delegera upp

gifter, ansvar och befogenheter samt arbeta med kvalitetssäkring har personalen 

mycket tydligt kommit att framstå som företagets största tillgång. 

Tidigare var arbetet traditionellt organiserat så att varje anställd lätt skulle 

kunna bytas ut. Förändringarna har T T genomför t gradvis och efter omfattande 

samråd med personalen. T T anser att det är mycket viktigt att prova sig fram ti l l 

passande lösningar och att tillåta personal att göra misstag och lära av dem. Nega

tiv krit ik av personal tillämpas därför ytterst försiktigt. 

Arbetsmiljöarbetet präglas mest av den vikt som T T lägger vid samråd och 

samsyn inom företaget. Genom att T T tidigt införde intemkontroll av arbets

miljön uppfylls de krav som ställs av tillsynsmyndigheterna. Systematiseringen 

ger även konkreta resultat i arbetsmiljön, vilken är ovanligt bra för den typ av 

verksamhet som bedrivs. 

Reservdel AB och företagaren R L 
V i d Reservdel A B tillverkas reservdelar t i l l bilindustrin. Ungefär 70 procent av 

tillverkningen exporteras. Fabrikslokalen är byggd 1973 med dålig isolering och 

tätning, vilket orsakar höga uppvärmningkostnader och dragproblem. Den 

maskinella utrustningen är gammal. Drif tsäkerheten är god, men långa omställ

ningstider försvårar och fördyrar verksamheten. Produktionen är enkel t i l l sin 
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karaktär och hårt konkurrensutsatt varför kostnadseffektivitet är ett måste för att 

företaget ska överleva på sikt. 

De anställdas ålder varierar mellan 22-58 år. Medelåldern är ca 40 år. A v de 19 

anställda är tre kvinnor. Två av dem arbetar i produktionen och en arbetar som 

kontorist. Penonalomsät tn ingen är mycket låg, endast två personer har slutat de 

senaste tre åren. 

I detta fall är det egentligen fel att ge framgångsförklaringar eftersom fram

gången är så begränsad. I företaget finns nämligen betydande brister i den fysiska 

arbetsmiljön vilket R L själv är mycket medveten om. Däremot förefaller den 

psykosociala arbetsmiljön vara avsevärt mycket bättre, för att inte säga god. 

R L är lite motiverad för arbetsmiljöarbete och förklarar det med att lönsam-

hetsfrågorna dominerat hans arbete. Han förknippar arbetsmiljöarbetet med 

kostnader och negativa känslor och eftersom företaget har lönsamhetsproblem är 

det inte förvånande att motivationen är låg. 

Istället är det tvång från myndigheter som driver RL:s arbetsmiljöarbete. 

Hans sätt att organisera produktionen, med minimal hierarki och med delege

ring t i l l personalen, har givit en bra psykosocial arbetsmiljö och bra produkti

vitet men avspeglas ej i själva arbetsmiljöarbetet. Där fmns visserligen delegering 

av ansvar, men han har inte kombinerat ansvaret med befogenheter och resurser. 

Personalen har därmed inte kunnat påverka den fysiska arbetsmiljön i någon 

större omfattning. 

R L är missnöjd med den egna insatsen och resultaten i den fysiska arbets

miljön. Han är dock nöjd med att ha skapat bra trivsel vilket påverkat produk

tionen gynnsamt. Förmodligen hade motivationen för arbetsmiljöarbete varit 

högre o m inte trivseln varit så god och produktionsresultaten så bra. 

Modul A B och företagaren ML 
V i d M o d u l A B tillverkas olika typer av påbyggnader t i l l lastbilar samt mobila 

utrustningar för livsmedelshantering. Företagets lokaler är i bra skick men 

trånga. M a n planerar därför att bygga ti l l verkstadsytor för att få bättre arbets

utrymme och materialhantering. Maskinparken är i gott skick tack vare ett bra 

underhåll . Den håller dock på att vara alltför omodem och företagsledningen 

kommer när det blir ekonomiskt möjligt att ersätta en stor del av den. 

Totalt är 24 personer anställda i företaget. Medelåldern är ca 36 år och de 

flesta är mellan 25-35 år gamla. De två kvinnor som fmns v id Modul AB arbetar 

med administration. Personalomsättningen är låg. Under tre år har tre personer 

slutat vid företaget. 

Företagaren M L är mycket motiverad för arbetsrniljöarbete eftersom han ser 

en stark positiv koppling mellan arbetsmiljö och lönsamhet. Han förväntar sig 

en bra arbetsmiljö, bra arbetsprestationer av personalen samt förbättrad lönsam

het. 
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Som chef har M L satt sig själv i centrum för företagets verksamhet och det 

framgår mycket tydligt att han upprätthåller en traditionell chefsroll där chefen 

håller i och beslutar om det mesta även om han på senare tid försökt att anamma 

en mer modem ledarroll. Ett annat lika tydligt drag är ML:s strävan att hela tiden 

förbättra verksamheten på olika sätt. Det viktigaste skälet t i l l att M L lyckas i sitt 

arbetsmiljöarbete, åtminstone på den tekniska sidan, är att han klarar av att han

tera arbetsmiljöfrågorna nära nog ensam. 

Arbetsmiljöarbetet domineras av ML:s åsikter. Han har höga egna krav på 

arbetsförhållandena och tillämpar en fast central ledning och kontroll av arbets

miljöarbetet. Trots att personalen är passiv i sitt agerande och ställer låga krav på 

arbetsmiljön har M L lyckats att åstadkomma en bra fysisk arbetsmiljö i företaget. 

Ytskydd AB och företagaren Y D 
Företaget ingår i en koncern som omfattar 11 företag inom fyra verksamhets

områden och sammanlagt ca 460 anställda. V i d Ytskydd AB utförs blästring, 

rostskyddsfärgning, varmförzinkning och sprutförzinkning. Produktionsloka

lerna håller bra standard och är rymliga, men layouten är utformad så att mate

rialflödena blir ogynnsamma och arbetskrävande. Maskinparken håller bra stan

dard efter nyligen genomförda investeringar. 

Totalt är 26 personer anställda vid Ytskydd A B . Två kvinnor finns på företa

get. En av dessa arbetar i verkstaden. Medelåldern hos personalen är låg, ca 26 år. 

Personalomsättningen är låg och har under många år varit ungefär en person per 

år. 

Företagaren Y D är väldigt mycket motiverad för arbetsmiljöarbete eftersom 

han anser att det påverkar företagets funktion som helhet. 

En viktig anledning t i l l att arbetsmiljön är så pass bra vid Ytskydd A B , trots 

den miljömässigt mycket svåra verksamheten, är att företaget ingår i en koncern 

som finansierat stora tekniska investeringar som avsevärt förbättrat arbetsför

hållandena. Y D har dock mycket förtjänstfullt bevakat och sett t i l l att arbets

miljöaspektema blivit beaktade i verksamheten. 

I sitt ledningsarbete kombinerar Y D systematik och närvaro i produktionen. 

En stor del av sin t id ägnar han t i l l diskussion och dialog med anställda, direkt 

ute i produktionshallen. Han tillämpar ett frekvent samråd och försöker aktivera 

personalen t i l l vardagsförbättringar. Y D har också delegerat ansvar och befogen

heter så att vardagliga beslut kan fattas utan hans medverkan. 

Arbetsmiljöarbetet är långsiktigt, målinriktat, förebyggande och systematiskt 

t i l l sin karaktär. Intemkontroll tillämpas ful l t ut med tämligen gott resultat och 

man har integrerat arbetsmiljöarbetet med det dagliga arbetet och kvalitetssäk

ringssystemet. 
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Finmek AB och företagaren F K 
V i d Finmek A B bedrivs legotillverkning av högkvalitativa mindre detaljer för 

bilindustrin. Man svarvar, fräser och slipar detaljerna med hjälp av modem N C -

teknik. Maskinparken är genomgående mycket modem och avancerad. F ö r e 

taget har nyligen flyttat in i nya rymliga och välplanerade lokaler som chefen 

själv utformat. Lokalerna håller mycket hög standard med bl a extremt god 

ventilation och belysning. 

Personalen består av 37 arbetare och fyra tjänstemän. Två kvinnor är t jänste

män och en kvinna arbetar i produktionen. Medelåldern bland arbetarna är 

mellan 35-40 år. Bland tjänstemännen är medelåldern ca 45 år. 

Personalomsättningen är mycket låg. Under fyra år har bara en person slutat. 

FK:s framgång som företagare kan t i l l stor del förklaras med att han är mycket 

målmedveten i sitt tänkande och agerande. Arbetsmiljöarbetet är dock inte lika 

målinriktat som övrig verksamhet i företaget. Det som i stället genomsyrar 

arbetsmiljöarbetet är den kommunikation och det samförståndstänkande som 

tillämpats under lång tid. 

Man har länge använt sig av ett delegerat arbetsmiljöarbete och personalen 

fattar många självständiga beslut och genomför åtgärder utan att FK tillfrågas. 

Detta har blivit möjligt genom att man tidigare byggt upp en samsyn på arbets

mil j öarbetet. FK har bra kunskaper om arbetsmiljöfrågor och personalens egna 

krav styr arbetsmiljöarbetet i hög grad istället för externa krav. Yrkesinspektio

nen utnyttjas dock för att skaffa den information man behöver. 
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E n övergripande bild av faktorer som bidrar till framgång 
En sammanställning av de viktigaste faktorerna som bidrar t i l l framgång för 

respektive företagare ger föl jande förenklade bild. 

Tabell 9 Faktorer som bidrar till framgång i arbetsmiljöarbetet. 

Förklaringsräktor LS PT TÄ SY TT RL ML Y D FK 

Starkt motiverad för x x x x x x x 
arbetsmiljöarbete 

Delegering x x x x x x x 

Ledarstil: diskussion, samråd, x x x x x x x 
samförstånd, stöd 

Aktiv, engagerad personal x x x x x x 

Positivt lärklimat x x x x 

Internkontroll x x x 

Stark traditionell ledarroll x x 

God förmåga, kunskap x x 

Målinriktat arbetsmiljöarbete x x 

Höga krav x 

Koncemstöd x 

Tvång från myndigheter x 

Jag vi l l betona att den bild som tabell 9 ger av framgångsfaktorerna för de 

enskilda företagama är starkt förenklad. De beskrivningar som återfinns i bilaga 

11 ger en något mera nyanserad bild och den som önskar få en bättre förståelse 

för respektive företagares motivation för arbetsmiljöarbete rekommenderas att 

studera beskrivningarna. 

Även om tabell 9 ger en grov bild så tycker jag att man kan skönja tre olika 

huvudtyper av företagare som jag benämnt enligt följande: "den moderne 

chefen", "kombinationschefen" samt "den traditionelle chefen". 

Som tidigare nämnts skiljer sig företagaren R L från övriga företagare genom 

att han är den ende som uttalat inte är starkt motiverad för arbetsmiljöarbete. R L 

skiljer sig även från de övriga genom att han medvetet valt att inte satsa så mycket 

på den fysiska arbetsmiljön och att det i första hand är tvång från Yrkesinspek

tionen som driver hans arbetsmiljöarbete inom detta område. At t företagaren 

R L fmns med i gmppen framgångsrika företagare är mera en effekt av förfaran

det vid urvalet av företagare än att R L totalt sett skulle vara framgångsrik i sitt 

arbetsmiljöarbete. I följande sammanställning har jag därför valt att inte inklu

dera R L . 
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"Den moderne chefen". Företagarna LS, PT, SY, T T och FK har alla anam

mat en modem ledarroll och tillämpar delegering i hög grad. Genom detta sätt 

att leda och organisera har man lyckats engagera och aktivera personalen och på 

så sätt nå framgång i arbetsmiljöarbetet. Ett positivt lärklimat är också känneteck

nande för de företag som leds av företagarna LS, PT, SY och T T . Företagaren 

T T har dessutom lyckats genom att tillämpa en väl anpassad intemkontroll som 

varit inriktad på att uppnå resultat i verksamheten, snarare än att uppfylla for 

mella krav från tillsynsmyndigheten. 

För företagaren Y D kan hans framgång i arbetsmiljöarbetet bara delvis t i l l 

skrivas att han tillämpar ett modernt ledarskap och delegering. Här har främst 

företagets koncerntil lhörighet varit avgörande för möjligheterna att komma t i l l 

rätta med stora fysiska arbetsmiljöproblem. Införandet av intemkontroll har 

också varit positivt för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. 

"Kombinationschefen". Företagaren T Ä har lyckats genom att kombinera en 

traditionell stark ledarroll med en mer modem stödjande, samrådande rol l och 

på så sätt skapa personalengagemang. T Ä far dock lägga ned mycket energi på att 

hålla personalens engagemang uppe. Arbetsmiljöarbetet är mycket målinriktat 

och kombinerat med en intemkontroll som kommit tämligen långt. 

"Den traditionelle chefen". Företagaren M L har lyckats genom att kombi

nera en stark traditionell ledarroll med höga egna krav på arbetsmiljön och en 

stor förmåga att själv lösa olika problem. Man kan dock sätta vissa frågetecken för 

hur han lyckats med den psykosociala arbetsmiljön. 

Diskussion 
Undersökningen visar att det fmns flera olika sätt att nå framgång i arbetsmiljö

arbetet. Av resultatsammanställningen framgår att det framgångskoncept som 

motsvaras av "den moderne chefen" dominerar. Det är möjligt att den numerära 

dominansen återspeglar en verklig situation ute i industrin eftersom nya organi

sationskoncept och ledarstilar har vissa fördelar gentemot de traditionella och att 

detta ofta förs fram i media. Man bör därför räkna med att de nya koncepten 

också fatt ett visst verkligt genomslag. Det är också möjligt att dominansen är en 

återspegling av hur urvalet av framgångsrika företagare skett. Kanske de personer 

som anvisat lämpliga kandidater för min undersökning också värderat aktuell 

organisationsform och ledarstil extra högt vid bedömningen av arbetsmiljö

arbetet och arbetsmiljön i företagen. Jag bedömer att det t i l l viss del förhåller sig 

så, men framgångskonceptet blir j u inte mindre intressant för det. 
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6.2.2 Elva mindre framgångsrika företagare 

De här aktuella företagarna och företagen redovisas så att det minsta företaget 

presenteras först och det största sist. Redovisade uppgifter gäller för åren 1995-

96. Efter den individuella presentationen redovisas en bild av företagarna som 

grupp betraktad. 

Plåt och smide AB och företagaren P E 
Vid Plåt och Smide A B tillverkas stålkonstruktioner i olika former för den 

lokala industrins och kommunens behov. Företagets lokaler uppfördes 1974 och 

har byggts om och t i l l under årens lopp. Lokalemas funkt ion och standard är 

bra. I företaget har man en konventionell och något ålderstigen maskinell ut

rustning. En stor del av maskinparken behöver ersättas, men företagets lönsam

het tillåter inte det. 

Åldern hos de sex anställda varierar mellan 28-42 år. Medelåldern är över 35 

år. Endast män är anställda i företaget. Personalomsättningen har varit mycket låg 

under en 15-års period, fömtom de uppsägningar som gjordes 1992. Under 

årens lopp har två personer slutat på gmnd av att de ådragit sig arbetsskador. 

At t företagaren PE inte lyckats så väl i sitt arbetsmiljöarbete har flera samver

kande förklaringar. Dels är motivationen för arbetsmiljöarbete mer svag än stark 

och PE håller det mindre troligt att han kommer att lyckas i sitt arbetsmiljö

arbete, främst på gmnd av tidigare erfarenheter, att effekterna av olika tidigare 

satsningar varit svåra att se. En viktig anledning t i l l olika misslyckanden har varit 

att några i personalen visat ett mycket dåligt engagemang. Personalen är tämligen 

passiv och medverkar bara i begränsad omfattning i arbetsmiljöarbetet 

Dels är den ekonomiska satsningen blygsam. PE ser bristen på tillgängligt 

kapital som ett stort hinder för arbetsmiljöarbetet. En förklaring t i l l den låga 

ansträngningen kan också vara att företagaren har svårt att tro att han kommer att 

lyckas i arbetsmiljöarbetet och att han därför lägger sig på en miniminivå där han 

har större chans att klara sina mål. I arbetsmiljöarbetet har PE tämligen låga 

ambitioner, att hålla en acceptabel nivå utifrån företagets fömtsättningar. Yttre 

påverkan i f o r m av riktlinjer och krav är mycket begränsad. 

M e d låga krav och ambitioner är företagaren i stort sett nöjd med utfallen, 

både i arbetsmiljö och sekundärt. Det enda han önskar sig av det framtida 

arbetsmiljöarbetet är en förbättrad dialog med personalen. 

Snickeri AB och företagaren SI 
Snickeri A B är ett litet inredningssnickeri där man tillverkar specialinredningar 

t i l l sjukhus, skolor och andra offentliga lokaler. Produktionslokalerna är rymliga 

och fyller sin funkt ion väl. Lokalerna är inte helt moderna, men i gengäld 

mycket väl underhållna. Maskinlayout och materialflöden är bra. Både utifrån 
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och inifrån ger lokalerna ett mycket propert intryck. Maskinparken är i relativt 

bra skick och man har inga akuta behov av att byta ut den. 

I företaget finns 6 anställda, alla män. Personalen är mellan 26-35 år gammal 

medan SI närmar sig pensionsåldern. Personalomsättningen är låg, i genomsnitt 

betydligt mindre än en person vartannat år. 

Företagaren SI har inga speciella förväntningar på resultaten av arbetsmiljö-

arbetet. Möj l igen skulle arbetsmiljön riskera att försämras om arbetsmiljöarbetet 

inte utfördes, anser han. SI har också svårt att ange några konkreta resultat av 

arbetsmiljöarbetet. En förbättrad arbetsmiljö i form av ökad trivsel och arbets

glädje u tgör dock en viss belöning för honom. Arbetsmiljön uppfattar SI som 

ganska bra eller bra trots att ett antal allvarliga brister är uppenbara för en utom

stående. Motivationen för arbetsmiljöarbete är svag hos SI. 

Arbetsmiljöarbetet, med undantag för städning, är mycket lågt prioriterat hos 

SI som har svårt att beskriva hur han jobbar med arbetsmiljön och vad det re

sulterar i . SI ser som huvuduppgift att mana på personal om att de ska arbeta på 

ett säkert sätt. Riskhanteringen har SI överlåtit till personalen och han menar att 

det är upp t i l l dem att skydda sig själva. Samtidigt är personalen passiv och ställer 

få krav på arbetsmiljön. 

SI är trots allt inte missnöjd med sin insats och han har inga speciella önske

mål för arbetsmiljön, fömtom en förbättrad ekonomi som skulle möjliggöra en 

förnyelse av maskinparken. 

Fiberplast AB och företagaren F T 
V i d Plast A B tillverkas främst kundanpassade glasfiberarmerade plastkonstruk

tioner. Fabriks- och kontorslokalerna är moderna och passande för verksam

heten. Produktionsutmstningen är modem och fungerar bra. 

Under de senaste åren har personalstyrkan varit 7 personer. De flesta i perso

nalen har arbetat många år i företaget. Under 1994 och 1995 har en person börjat 

och tre personer slutat vid företaget. Medelåldern ligger närmare 40 år och 

personalens ålder varierar mellan 30-45 år. Inga kvinnor är anställda. 

Företagaren FT förväntar sig att personalen ska trivas och hålla sig friska tack 

vare arbetsmiljöarbetet, men han lägger inget större värde på detta. Han känner 

sig varken lite eller mycket motiverad för arbetsmiljöarbetet. M i t t intryck är att 

hans motivation för arbetsrniljöarbete är svagare än vad han själv anger. 

FT ut för arbetsmiljöarbetet rutinmässigt och för att klara lagstiftningens 

minimikrav. Arbetsmiljöarbetet domineras av uppgifter som syftar t i l l att hålla 

den luftkvalitet som krävs av Yrkesinspektionen. Ändå är bristema i renhållning 

och ordning uppenbara för en utomstående. Andra arbetsmiljöaspekter än luf t 

kvaliteten ges avsevärt mindre uppmärksamhet. 

Personalen är passiv, ställer ej krav och reagerar ej på brister i arbetsmiljön. 

Det mesta som görs utgår från FT:s egna bedömningar och han utför själv många 
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åtgärder. Personalen ger ingen återföring ti l l FT beträffande hans sätt att utföra 

arbetsmiljöarbetet. 

FT är nö jd med arbetsmiljön och har inga speciella önskemål om föränd

ringar utan vi l l bedriva arbetsmiljöarbetet på nuvarande sätt. 

Grovsmide AB och företagaren G E 
Vid Grovsmide A B tillverkas och monteras grova bärande stålkonstmktioner för 

en lokal marknad, främst större industriföretag. Lokalerna är uppförda 1983 och 

är funktionella, men underhållet är eftersatt. Maskinparken fungerar bra trots att 

den är omodem. Inga nyinvesteringar är planerade. 

Totalt arbetar 9 personer i Grovsmide A B . A v dessa är två kvinnor, en 

städerska med deltidstjänst och en kontorist. Personalens åldersfördelning är 

koncentrerad t i l l intervallet 35-40 år. Medelåldern ligger närmare 40 år. Perso

nalomsättningen under de senaste två åren har varit låg. Ingen har slutat sin an

ställning. 

Företagaren GE förefaller uppleva chefsrollen som obekväm. Han sätt att 

arbeta karaktäriseras av ett stort behov av att arbeta med annat än ledningsupp

gifter, att arbeta med mer konkreta uppgifter som ger direkt synliga resultat. 

Som att exempelvis att köra företagets traktor. Han är medveten om detta irra

tionella beteende men förmår ändå inte förändra sitt sätt att arbeta. GE avsätter 

lite tid för att agera som chef och när han gör det så präglas arbetet av spontanitet 

och kortsiktighet. Bristen av långsiktighet i agerandet färgar av sig på hur arbets

miljöarbetet sköts. 

Den viktigaste anledningen t i l l bristema i arbetsmiljön kan härledas till hur 

GE hanterar arbetsmilj öfrågoma. Han har mycket stora problem med att initiera 

och genomfora arbetsmiljöåtgärder trots att det finns ett klart behov att göra det. 

GE förmår ej engagera och aktivera personalen i arbetsmiljöarbetet utan den 

motarbetar snarare hans avsikter. Personalen ställer inga krav, ger inga förslag och 

nonchalerar säkerhetsregler. Detta ger en mycket tungarbetad situation för 

honom, trots att han nöjer sig med att försöka eliminera allvarliga och uppen

bara risker. GE har heller inga önskemål om hur han skulle vil ja bedriva 

arbetsmiljöarbetet. Motivationen för arbetsmiljöarbete förefaller vara mycket 

svag. 

Tryck AB och företagaren T K 
V i d Tryck A B färdigtillverkas olika trycksaker, främst periodiska tidskrifter. 

Falsning, klamring och etikettering dominerar bland uppgifterna. Dessutom har 

man en viss bokbinderiverksamhet av hantverkskaraktär. Produktionen bedrivs i 

två skilda inhyrda lokaler som anses bra och passande för verksamheten. Maskin

parken är med något undantag bra och man har nyligen investerat i större ut

rustningar. 
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Totalt är 9 personer anställda, 5 kvinnor och 4 män. Medelå ldern är ca 35 år 

och varierar mellan 26-65 år. Personalomsättningen är extremt låg. På 8 år har 

ingen slutat sin anställning. 

I sin rolluppfattning och sätt att arbeta lägger T K mycket stor v ikt v id perso

nalens trivsel. Detta visar sig även i arbetsmiljöarbetet som mest inriktas mot 

psykosociala frågor. Här finns tydliga kopplingar t i l l de sekundära resultat som 

hon förväntar sig. Ansvaret för och arbetet med den fysiska arbetsmil jön har hon 

t i l l huvudsaklig del överlåtit t i l l sin son. För TK:s del domineras arbetsmiljön av 

två områden, psykosocial miljö och belastningsergonomi. 

Produktionsarbetet innehåller enkla och högrepetitiva moment och den 

belastningsergonomiska simationen är svår. Den ergonomiska situationen och ett 

stort bullerproblem kan lösas med modem teknik men företaget saknar tillräck

liga ekonomiska resurser för de investeringar som krävs. Detta förhållande i 

kombination med bristande belastningsergonomisk kunskap är troligen de v ik 

tigaste förklaringarna t i l l det mindre framgångsrika arbetsmilj öarbetet . 

Genom arbetsmiljöarbetet förväntar sig T K främst sekundära effekter, att 

kunna behålla personal, kompetens och anda i företaget. Resultaten visar också 

att detta uppnås. 

Själv anser sig T K vara väldigt motiverad för arbetsmiljöarbete eftersom det 

bidrar t i l l de sekundära effekter hon eftersträvar. H o n är nö jd med arbetsmiljön 

som den är, trots att det finns stora belastningsergonomiska brister, och väldigt 

nöjd med de egna insatserna och de sekundära utfallen. M i t t intryck är att T K är 

något mindre motiverad än vad hon själv anger. 

Hydraul AB och företagaren H L 
V i d Hydraul AB tillverkas specialkonstruktioner inom hydraul ikområdet . 

Fabrikslokalerna är rymliga och i övrigt väl passande för verksamheten. Maskin

parken är omodem men ful l t duglig för verksamheten. M a n har en stor 

maskinpark som totalt sett utnyttjas sparsamt, men man är beroende av alla 

maskinerna för att klara av produktionen. 

Sammanlagt är 13 personer anställda i företaget. Personalstyrkan har en relativt 

hög ålder. En person är 30 år medan resterade är äldre än 40 år. I företaget fmns 

endast en kvinna, en kontorist. Personalomsättningen är mycket låg i företaget 

och de flesta har arbetat där under mycket lång tid. Under l ågkonjunkturen 

kring 1992-93 sades två personer upp och fick sluta sin anställning. 

Företagaren H L har som främsta intresse att bedriva produktutveckling och 

sälja de produkter som han tagit fram. Detta upptar också det mesta av hans 

tankar och arbetstid. Därför har han överlåtit en stor del av ledningsarbetet, 

inklusive arbetsmiljöarbetet, t i l l verkmästaren i företaget. 

H L anser själv att han är väldigt motiverad för arbetsmiljöarbete, men han 

tänker väldigt lite på arbetsmiljön och utför väldigt lite eget arbetsmiljöarbete. 

H L har inga förväntningar på utfallen av arbetsmiljöarbetet och han saknar 
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egentliga mål för det, men han är orolig för att någon i personalen ska skada sig i 

arbetet. Han har sett vissa förbättringar av arbetsmiljön i samband med att maski

ner och utrustning bytts ut. Dä remo t har han inte sett några sekundära effekter 

av arbetsmiljöarbetet, ett arbete som upplevs varken lite eller mycket belönan

de. M i t t huvudintryck är att HL:s motivation för arbetsmiljöarbete är mycket 

låg. 

Det mesta av arbetsmiljöarbetet är oplanerat och akut avhjälpande. Arbets

miljön är bra enligt H L som menar att de problem som finns är triviala och att 

de största problemen orsakas av personalens beteende. 

Regler och krav från tillsynsmyndigheter är H L mycket skeptisk mot och 

menar att problem istället måste lösas med förnuft. Myndighetskrav och normer 

ges därför liten betydelse av H L . 

Såg A B och företagaren SG 
Vid Såg A B tillverkas sågat och hyvlat virke i olika dimensioner. Lokalerna har 

byggts ut successivt och standarden är därför blandad med äldre och yngre kon

stmktioner. De flesta av lokalerna är dock i tämligen bra skick. Maskinparken är 

varken bättre eller sämre än genomsnittet i branschen. På det hela taget är Såg 

AB ett konventionellt och typiskt sågverk i sin storleksklass. 

V i d sågen arbetar 25 personer. Medelåldern är låg, ca 28 år, och man har bara 

några få anställda över 50 år. Två kvinnor finns i personalstyrkan. Personalom

sättningen är låg, endast två personer har slutat under de senaste fyra åren. 

Företagaren SG har medvetet valt att lägga ned lite t id på arbetsmiljöarbetet. 

Han anser att han har en dålig förmåga att arbeta med arbetsmiljön, men att om

rådet också är svårt. SG upplever att arbetsmiljöarbetet känns besvärligt och han 

vi l l helst slippa det. De insatser han gör motiveras därför av att frågorna inte kan 

separeras från övrig verksamhet. Akuta problem som påverkar verksamheten 

negativt måste lösas menar han. De sekundära utfallen av arbetsmiljöarbetet är 

därför främst minskade produkt ionsstömingar . 

Arbetsmiljöarbetet har inriktats mot personalvård och arbetet med den fysiska 

arbetsmiljön är nästan bara akut avhjälpande. Undantaget är vid större investe

ringar i maskiner och anläggningar. 

SG har inga klara förväntningar på resultaten av arbetsmiljöarbetet eftersom 

han inte tänkt så mycket på det. Han har heller inga direkta långsiktiga mål för 

arbetsmiljöarbetet. De primära utfall som visat sig är förbättrad trivsel, närvaro 

och fysisk arbetsmiljö. Arbetsmil jön är ganska bra anser SG trots att bristema i 

den fysiska arbetsmiljön är stora och klara. SG är ganska nöjd med arbetsmiljön 

även om han anser att förbättringar återstår att göra. M i n bedömning är att SG:s 

motivation för arbetsrniljöarbete är mycket låg. 
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Plast AB och företagaren P L 
Vid Plast A B formgjuts eller strängsprutas detaljer i thermoplast. T i l l viss del 

vakuumformas även mindre plastdetaljer. Företaget har en unik strängsprut-

ningskompetens och håller en mycket h ö g produktkvalitet. I huvudsak agerar 

man som underleverantör t i l l svenska storföretag. De funktionella fabriks- och 

kontorslokalerna håller en hög standard och är väl underhållna. Maskinparken 

är modern och funktionell . 

I företaget fmns 30 anställda, varav 7 är förståndshandikappade. Landstinget 

betalar lönen för dessa 7 personer som utför mycket enkla sysslor. Personalens 

ålder varierar mellan 22 - 55 år och medelåldern är ca 30 år. Endast 3 kvinnor är 

anställda. Personalomsättningen är mycket låg. Sedan 1990 har bara två personer 

slutat. 

PL har stora förväntningar att arbetsmiljöarbetet ska resultera i välmående 

personal som har hög arbetsmotivation. Samtidigt betraktar han arbetsmil jö

arbetet som en process där det är svårt att se tydliga resultat. Han är ändå nöjd 

med resultaten från de satsningar som gjorts men missnöjd med att man gjort för 

lite, att man hunnit och orkat med för lite. M i t t intryck är att PL är väl motive

rad för arbetsrniljöarbete men att det finns betydande hinder, i verksamheten 

och hos PL själv. 

Verksamheten som underleverantör t i l l större företag har med åren blivit allt 

mer pressad, både tidsmässigt och ekonomiskt. Detta har resulterat i ökad kort 

siktighet och arbetsbelastning. PL hinner och orkar själv inte med det arbets

miljöarbete som krävs. Ekonomin tillåter heller inte att någon annan tar över 

uppgifterna menar PL. Många önskvärda investeringar får därför skjutas på fram

tiden. 

Företagaren PL har en ledningsfilosofi där delegering och samverkan är v ik 

tiga inslag. I produktionsarbetet har personalen givits en stor frihet att agera på 

egen hand, men PL tenderar ändå att driva på, övervaka och styra personalens 

arbete alltför mycket. Ledningsfilosofi och verkligt ledningsarbete s tämmer 

därför ej överens. 

Frihet att agera och delegering gäller ännu mindre i arbetsmiljöarbetet. Där 

formulerar PL i regel själv de konkreta målen och försöker därefter förankra 

dem hos personalen. Beträffande formerna för arbetsmiljöarbetet uppvisar PL en 

stor osäkerhet och avslöjar att han inte vet hur han ska gå t i l l väga för att nå de 

övergripande mål han har. 

PL upplever att personalen är alltför passiv i arbetsmiljöarbetet och denna 

passivitet kan delvis förklaras av PL:s eget agerande. Hans pondus, utstrålning och 

sätt att agera mot personer som inte är lika snabba i tanke och handling som han 

själv, har lett t i l l personal ogärna tar upp arbetsmiljöfrågor med honom och att 

de heller inte gärna säger vad de anser om hans arbetsmiljöarbete. I utvecklings

samtal med varje anställd har han också haft svårt att nå fram och fa bra kontakt 

med alla anställda. 
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Maskin AB och företagaren MN 
V i d Maskin AB tillverkas både egna produkter och legoprodukter. De egna 

produkterna som står för ca hälften av omsättningen utgörs av stora hanterings

utrustningar för sågverk. Volymsvängningama inom denna del av produktionen 

är stora. Legoproduktema tillverkas främst genom skärande bearbetning och har 

en betydligt stabilare och mera lokal marknad. 

Företagets lokaler är trånga för den verksamhet man bedriver. Den maskin

layout som finns bidrar t i l l betydande problem med materialflöden och hante

ring. Maskinparken håller en bra status med undantag av en omodem kantpress, 

som dock ska bytas ut inom kort. 

Företaget ingår i en koncern med ytterligare två företag med verkstadsan

knytning. 

Totalt är 32 personer anställda i företaget. Medelåldern är ca 43 år och många 

är äldre än 50 år. Endast en kvinna är anställd och hon arbetar i telefonväxeln. 

Sedan 1992 har man nyanställt 10 personer och ingen har slutat. 

Den främsta anledningen t i l l att företagaren M N inte lyckats med sitt arbets

miljöarbete är förmodligen att företaget inte haft tillräckligt med resurser för att 

göra det. Tillsammans med sin kompanjon köpte han ett företag som var ned-

kör t ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Under de följande åren har man fatt 

ägna tid och resurser ti l l att vända utvecklingen, vilket man också lyckats bra 

med, åtminstone ekonomiskt. 

Andra väsentliga anledningar är svåra att finna. Bristande motivation är i varje 

fall ingen förklaring även om ambitionerna i arbetsmiljöarbetet inte är speciellt 

höga. M N avser främst att följa lagstiftningens minimikrav och sedan successivt 

förbättra arbetsmiljön i företaget. 

M N är klart medveten om bristema i arbetsmiljön. Lika medveten är han om 

sin egen bristande erfarenhet och kunskap i arbetsmiljöfrågor. Han kompenserar 

dock bristema genom att ta hjälp av sakkunniga, bl a företagshälsovården. M N 

som inte är nöjd med den egna insatsen hoppas dock att företagshälsovården ska 

kunna göra mer för företaget. 

Storsåg AB och företagaren ST 
V i d Storsåg AB tillverkas sågat och hyvlat klenvirke. Produktionslokalerna är i 

bra skick, rymliga och nybyggda. Maskinparken är effektiv, driftsäker och 

modern. 

Sammanlagt 40 personer är anställda, varav 3 kvinnor som arbetar i administ

ration och städning. Personalen är relativt ung, medelåldern ligger klart under 

35 år och man har bara en person som är äldre än 60 år. De flesta anställda bor i 

samhället där företaget är beläget. Personalomsättningen är mycket låg. Under 

1995 har endast en person slutat, samtidigt som 5 personer har anställts. 
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Det är vanskligt att bedöma graden av framgång i ST:s arbetsrniljöarbete. Han 

själv betecknar arbetsmiljön som ganska bra och det är svårt för en utomstående 

att motsäga det. Huvudintrycket från besöken är ett välskött och mycket prydligt 

sågverk. 

M i t t intryck är också att ST anser att de egna värderingarna och r iskbedöm

ningarna går före de olika arbetsmiljöregler som myndigheter ställt upp. F ö r e 

taget har också klart bmti t mot viktiga arbetsmiljöregler, bl a säkerhetsföreskrif

ter och regler för vad ungdomar under 18 år får arbeta med. Detta har resulterat 

i olycksfall och åtgärder från Yrkesinspektionens sida. ST har en mycket stark 

aversion mot Yrkesinspektionen på gmnd av en gammal konfl ikt och han und

viker kontakter med inspektionen så långt det är möjligt. Detta har förmodl igen 

påverkat yrkesinspektöremas bedömning att arbetsmiljöarbetet är mindre f ram

gångsrikt v id företaget. 

Genom att ST arbetat mycket på olika platser i produktionen, och for t 

farande gör det, har han en stor egen erfarenhet av arbetsförhållandena. Detta 

utgör både en fördel och en nackdel i hans arbetsmiljöarbete. Genom sin stora 

personliga erfarenhet, sin dominanta läggning och ledarstil har arbetsmiljöarbetet 

blivit mycket av ett ensamarbete för honom. Han har inte lyckats engagera per

sonalen i arbetsmiljöarbetet. Den är ganska passiv, ställer inte krav och kommer 

inte heller med förslag. Istället far han mana på personalen för att få in synpunk

ter. Han har t o m svårt att få vissa personer att alls yttra sig om arbetsmiljöfrågor. 

Jag bedömer att ST varken är lite eller mycket motiverad för arbetsmiljö

arbete. Själv uppfattar ST sig som mycket motiverad för arbetsmiljöarbete och 

förefaller ha en stor förmåga och vilja att genomföra det han själv föresatt sig. 

Han har ett mycket stort behov av att lyckas i allt han företar sig, även i arbets

mi l j öarbetet. A t t arbetsmiljöarbetet inte är bättre än det är kan primärt tillskrivas 

oviljan att efterleva myndighetskrav och att han inte lyckats involvera personalen 

i verksamheten. Han önskar dock att personalen ska visa ett bättre intresse, men 

han vet inte hur han ska åstadkomma det. 

Grovmekan AB och företagaren GN 
V i d Grovmekan AB tillverkas grova stålkonstmktioner, oftast på beställning av 

ett lokalt storföretag. Verkstadslokalerna har byggts ut successivt under årens 

lopp och det har resulterat i ett ogynnsamt materialflöde med många transporter 

mellan olika lokaler. Den omfattande maskinparken har skapat en trängsel som 

bidrar t i l l att försvåra materialhanteringen. 

Sammanlagt 43 personer är anställda, 37 arbetare och 6 tjänstemän. Av dessa är 

endast en kvinna, en kontorist. Nästan alla är mellan 35-45 år gamla och medel

åldern ligger kring 40 år. Man har bara några få personer mnt 60-års ålder. 

Personalomsättningen har varit mycket låg de senaste åren, i genomsnitt så har 

mindre än en person per år har slutat. De flesta i företaget har jobbat hos 

Grovmekan A B mellan 10-15 år. 
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Företagaren GN:s mindre framgångsrika arbetsrniljöarbete har flera samver

kande förklaringar. 

Även om G N själv anser sig vara väl motiverad för arbetsmiljöarbete så är mitt 

helhetsintryck att så inte är fallet. G N förväntar sig att arbetsmiljöarbetet ska bära 

sina kostnader genom en minskad sjukfrånvaro. Han hoppas även att arbets

miljön ska bli bättre, men han är osäker på om det verkligen kommer att bli så. 

Trots sina förväntningar ger G N låg prioritet t i l l arbetsmiljöarbetet och agerar 

primärt och kraftigast på det tvång som kommer av Yrkesinspektionens krav. 

Agerandet i övrigt är vagt. G N betonar att resultaten i arbetsmiljön i första hand 

beror på hur personalen uppträder och inte på hur han själv agerar. Även om så 

är fallet så frånsäger han sig därmed ett stort eget ansvar för arbetsmiljön. 

G N tycker att han saknar ledningsfilosofi som chef. Han är kritisk t i l l sina 

ledaregenskaper och anser sig vara en dålig ledare. Bristen på klar ledning i 

arbetsmiljöarbetet är också tydlig. Trots att man i teorin infört intemkontroll är 

arbetsmiljöarbetet inte planerat utan styrs utifrån de problem som uppstår. Det 

mer frekventa arbetsmiljöarbetet baseras på de krav som personalen har. Den är 

dock mestadels passiv och har låga krav på arbetsmiljön, lägre än G N som nöjer 

sig med en acceptabel nivå. Personalens krav och agerande har inte ändrats 

genom införandet av intemkontroll och G N önskar att personalen skulle vara 

mer medveten om och beakta olika arbetsmiljöaspekter i sitt arbete. 

E n övergripande bild av faktorer som bidrar till bristande framgång 
En sammanställning av de viktigaste faktorerna som bidrar t i l l respektive före

tagares bristande framgång i arbetsmiljöarbetet visas i tabell 10. 

Tabell 10 Faktorer som bidrar till bristande framgång i arbetsmiljöarbetet. 

Forklaringsfaktor PE SI FT GE TK HL SG PL M N ST G N 

Svag motivation X X X X X X X 

Passiv personal X X X X X X X 

Brist på kapital, resurser X X X X X 

Dåligt ansvarstagande X X X X 

Låga ambitioner, krav X X X X 

Bristande kunskap X X X 

Oklar ledarroll X X 

Bristande intresse X X 

För dominant chef X X 

Bristande förmåga X 

Stark aversion mot Y l X 
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Jag v i l l betona att den bild som tabell 10 ger av de faktorer som bidrar t i l l 

bristande framgång i arbetsmiljöarbetet är grov. De beskrivningar som återfinns i 

bilaga 11 ger en något fylligare och mera nyanserad bild av de enskilda fö re 

tagarna. Den som önskar få en bättre förståelse för respektive företagares arbets

miljöarbete och motivation för arbetsmiljöarbete rekommenderas att studera 

bilagan. 

Undersökningen visar att det fmns flera olika förklaringar t i l l att företagarna 

inte lyckas så bra i arbetsmiljöarbetet. A v sammanställningen i tabell 10 ovan 

framgår att svag motivation, passiv personal, brist på kapital och andra resurser, 

samt dåligt ansvarstagande och bristande kunskap är dominerande förklaringar. 

Diskussion 
Presentationen av de elva mindre framgångsrika företagarna och sammanställ

ningen i tabell 10 visar att det finns många samverkande faktorer som bidrar t i l l 

företagamas bristande framgång i arbetsmiljöarbetet och att bristande motivation 

inte alltid är en förklaringsfaktor. 

Företagarna kan gmpperas utifrån motivationen för arbetsmiljöarbete. De 

som uppvisar en svag motivation dominerar i antal. Denna gmpp som består av 

företagare PE, SI, FT, GE H L , SG samt G N karaktäriseras av att flera har en 

passiv personal, att flera uppvisar ett dåligt ansvarstagande samt att flera har låga 

ambitioner och krav beträffande arbetsmiljön. At t passiv personal är en bidra

gande förklaring är speciellt intressant eftersom motsatsen, aktiv personal, var en 

vikt ig bidragande faktor för det framgångsrika företagamas lyckade arbetsmiljö

arbete. 

De bättre motiverade företagama kan i sin tur delas in i två grupper. Den 

större gmppen med företagare T K , PL och i viss mån M N , är företagare som 

förenklat uttryckt vil l förbättra arbetsmiljön, men som inte kan på gmnd av 

bristande resurser. Den mindre undergruppen består av företagaren ST som 

skiljer sig markant från övriga genom sin kraftiga aversion mot Yrkesinspektio

nen och sin mycket starka tro på egna bedömningar av vad som bör göras inom 

arbetsmil jöområdet . 
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6.2.3 Jämförelse mellan framgångsrika och mindre framgångsrika 

Inte förvånande fmns det stora skillnader mellan företagarkategorierna fram

gångsrika respektive mindre framgångsrika, men det finns även betydande l ik 

heter mellan dem. Jag kommer här att presentera skillnader och likheter som 

framträder när data analyserats utifrån den förväntansmodell jag använt mig av, 

enligt figur 10 nedan. 

Attraktionsvärde 
hos utfall 

MOTIVATION 
Förväntan att 

lyckas nå utfall 

Förmåga och 
intresse 

Hinder och 
stöd 

I N / \ I N / \ 1 Prestation, 

Sekundära yttre 
utfall, belöningar 

och bestraffningar 

Primära utfall 
arbetsmiljö Tillfredsställelse 

Sekundära inre 
utfall, belöningar 

och bestraffningar 

Figur 10 Förväntansmodell för företagares motivation för arbetsmiljöarbete. 

Den kvantifiering som redovisas i följande avsnitt baseras ti l l stor del på den 

intervjuenkät som återfinns i bilaga 7. I datatabellema har endast uppgifter som 

lämnats av minst två företagare tagits med. Kvantifieringen är kompletterad med 

uppgifter från de kommentarer som företagarna lämnat i samband med att de 

fyllde i enkäten. I dessa kompletteringar ingår ibland även uppgifter som lämnats 

av enstaka företagare. Vissa ytterligare kompletteringar som baseras på svar från 

tidigare intervjuer finns också med. I kompletterande text anges antal företagare 

som tagit upp en viss aspekt direkt eller med en siffra inom parentes. Företagare 

FK kunde ej genomföra den intervjuenkät som ligger t i l l bas för kvantifiering

en. Här har jag själv gjort uppskattningarna utifrån data från tidigare intervju och 

intervjuenkät med honom. De värden där mina skattningar för FK ingår har 

därför markerats med fet stil i tabellerna. 
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Motivation 
Företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete redovisas ur flera aspekter: upp

levd motivation, förväntan att lyckas, attraktionsvärde, samt förväntade utfall. 

Tabell 11 Företagares upplevda motivation för arbetsmiljöarbete 

Motivation Väldigt Lite Varken Mycket Väldigt 
lite eller mycket 

Framgångsrika 0 1 0 6 2 

Mindre framgångsrika 0 0 4 4 3 

Analysen av de delar i intervjuerna och intervjuenkäterna som specifikt be

handlar hur företagarna själva bedömer sin motivation visar att det inte fanns 

någon extremt stor skillnad mellan företagarkategorierna. J ämför man de båda 

gmpperna kan man dock ana en viss skillnad i motivation där de framgångsrika 

företagarna anser sig vara mer välmotiverade än de mindre framgångsrika. Den 

ende framgångsrike företagare som anser sig vara lite motiverad har heller inte 

åstadkommit en bra arbetsmiljö i sitt företag, både enligt sin egen bedömning 

och min bedömning . 

I de direkta kommentarerna t i l l mot ivat ionsbedömningen kommer vissa mer 

tydliga skillnader fram. De framgångsrika företagarna anger endast sekundära 

effekter av arbetsmiljöarbetet som skäl för sin motivation. Exempelvis att det 

påverkar företagets resultat (2), att det påverkar företaget som helhet (1), etc. En 

av de framgångsrika företagama uttrycker klart och tydligt att motivationen för 

rena arbetsmiljöfrågor är låg. 

De mindre framgångsrika företagama anger i första hand primära effekter som 

skäl, exempelvis att förhindra skador (1), att lösa akuta arbetsmiljöproblem (1), att 

skona kroppen (1) etc. Två företagare anger klart och tydligt att annat prioriteras 

högre. Två av de mindre framgångsrika företagarna tar upp sekundära effekter, 

att arbetsmiljöarbetet bidrar t i l l produktionsresultatet och en företagare anger att 

det bidrar t i l l en låg personalomsättning. 

Tabell 12 Företagares förväntan att lyckas i sitt arbetsmiljöarbete 

Förväntan att lyckas Väldigt Mindre Varken Mycket Väldigt 
troligt troligt eller troligt troligt 

Framgångsrika 0 0 0 9 0 

Mindre framgångsrika 0 1 3 5 2 

Beträffande förväntan att lyckas kan man se en klar skillnad mellan kategori

erna. Samtliga framgångsrika företagare anser att det är mycket troligt att de 
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kommer att lyckas i sitt arbetsmiljöarbete. Bland de mindre framgångsrika är 

uppfattningarna mer delade, men relativt många företagare har låga förväntningar 

på framgång. 

Intressant är här att de framgångsrika i hög grad anför att deras höga förvänt

ningar beror på hur deras personal agerat tidigare (5) samt att man själv anser sig 

vara beslutsam och resultatinriktad (4). Det handlar inte om att man eventuellt 

ska lyckas utan snarare om när man ska lyckas (3). De mindre framgångsrika upp

visar en större osäkerhet. Man har svårt att bedöma risker (3), svårt att se samband 

mellan åtgärd och effekt (3), har svårt att alls se resultat (2). Flera (3) v i l l också vara 

helt säkra på att en arbetsmilj öåtgärd ska lyckas innan man satsar på den, vilket 

kan vara en följd av att man misslyckats tidigare. Bara en av de mindre f ram

gångsrika företagarna för fram att personalen är vikt ig för framgång. 

Tabell 13 Attraktionsvärde hos förväntade utfall i arbetsmiljöarbetet 

Attraktionsvärde hos Väldigt Litet Varken Stort Väldigt 
förväntade utfall litet eller stort 

Framgångsrika 0 0 0 6 3 

Mindre framgångsrika 0 0 2 8 1 

Då det gäller attraktionsvärdet hos de förväntade utfallen av arbetsmiljöarbetet 

så kan man se att alla framgångsrika företagare ser det som stort eller väldigt stort. 

Uppfattningarna bland de mindre framgångsrika varierar mera men de flesta av 

dem betraktar attraktionsvärdet som stort eller väldigt stort. 

Tabell 14 Företagares förväntningar på utfall i arbetsmiljöarbetet 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare företagare 

Trivsel, bra relationer 5 Minskade hälsorisker, skador 4 

Otäckt om någon skadas 3 Trivsel, bra relationer 3 

Allmänt bättre arbetsmiljö 2 Låg, lägre sjukfrånvaro 3 

Minskade hälsorisker, skador 2 Bra produktionsresultat 3 

Påverkar företagets funktion 2 Alla ska må bra 2 

Vet ej vad man förväntar sig 2 

Uppfattningarna om förväntade sekundära resultat är mycket spridda. Från 

förväntningar på bättre lönsamhet t i l l att anställdas familjer ej ska drabbas av skada 

på något sätt. Det tycks dock som om företagama i de större företagen har mer 
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förväntningar på sekundära utfall. I båda grupperna utgör de sekundära utfallen 

ungefär hälften av alla upptagna utfall. 

De förväntningar som återfinns hos flest företagare utgörs dock av förvänt

ningar på primära utfall. I båda gmpperna förväntar man sig att arbetsmiljö

arbetet ska resultera i trivsel och bra relationer i företaget och förväntningarna 

tycks vara vanligare bland de framgångsrika. Bland några av de framgångsrika 

finns även en tydlig rädsla för att någon i personalen ska skada sig. 

Hos de mindre framgångsrika är den vanligaste förväntningen att arbetsmiljö

arbetet ska leda t i l l minskade hälsorisker och personskador. De mindre fram

gångsrika skiljer sig också från de framgångsrika genom att flera företagare har 

förväntningar på låg eller lägre sjukfrånvaro samt att några inte har några klara 

förväntningar på resultat av arbetsmiljöarbetet. 

Väger man samman åsikterna om motivation, förväntan att lyckas, samt attrak

tionsvärde hos förväntade resultat så indikerar det att motivationen för arbets

rniljöarbete är något högre bland de framgångsrika företagarna än bland de 

mindre framgångsrika. 

Ansträngning 
Enligt förväntansteorin ska ansträngningen avspegla motivationen. Här uttrycks 

ansträngningen som upplevelse av ansträngning, bedömt nedlagt arbete, nedlagd 

arbetstid samt ekonomisk satsning. 

Tabell 15 Företagares upplevda ansträngning i arbetsmiljöarbetet 

Anstränger sig Väldigt Lite Varken Mycket Väldigt 
lite eller mycket 

Framgångsrika 0 3 2 4 0 

Mindre framgångsrika 1 2 5 3 0 

De framgångsrika företagarna anser sig, grovt uttryckt, anstränga sig mycket 

eller lite, medan närmare hälften av de mindre framgångsrika upplever att de 

varken anstränger sig mycket eller lite. 

Det är svårt att se något klart mönster i kommentarerna t i l l bedömningarna av 

ansträngningen i arbetsmiljöarbetet. Företagarna verkar ha svårt att bedöma sin 

ansträngning, främst eftersom arbetsmiljöarbetet oftast varierar mycket i tiden. 

Några (2) av de framgångsrika företagarna som anger att de anstränger sig mycket 

säger att man ofta tänker på arbetsmiljön och att arbetsmiljöarbetet finns med i 

de dagliga uppgifterna. En företagare menar att hon sätter personalens hälsa före 

den egna hälsan och att det är förklaringen t i l l hennes stora ansträngning. Två av 

de framgångsrika företagare som upplever att de anstränger sig lite förklarar detta 

med att de inte behöver anstränga sig för att man har god kontroll över arbets-
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mil jön och en bra arbetsmiljö, men att man tidigare fatt anstränga sig mycket för 

att ås tadkomma de goda resultaten. 

Bland de mindre framgångsrika företagare som upplever sig anstränga sig lite 

eller väldigt lite så är det en som menar att arbetsmiljöarbetet är lågprioriterat, en 

annan som upplever det som frivi l l igt och därför inte ansträngande. Slutligen är 

det en företagare som inte kan ange några skäl för sin bedömning. 

Tabell 16 Företagares uppfattning om nedlagt arbetsmiljöarbete 

Nedlagt arbetsmiljöarbete Väldigt 
lite 

Lite Varken 
eller 

Mycket Väldigt 
mycket 

Framgångsrika 1 2 5 1 0 

Mindre framgångsrika 3 1 5 2 0 

Likheterna i uppfattningarna om nedlagt arbete på arbetsmiljöfrågor är stora. 

Det är dock flera mindre framgångsrika företagare som anser att de lägger ned 

väldigt lite arbetsmiljöarbete. Vanligaste uppfattningen i båda företagargrupperna 

är att man lägger ned varken lite eller mycket arbete på dessa frågor. 

Mest u tmärkande bland de framgångsrika företagarna är att det nedlagda 

arbetet anses ingå i det dagliga arbetet (4) och anses variera mycket (3). En av 

företagarna anser att han använder anmärkningsvärt lite tid med hänsyn t i l l hur 

vikt ig arbetsmiljön är och en företagare anger att den nedlagda tiden minskat i 

takt med att personalens engagemang och insatser ökat. 

Bland de mindre framgångsrika företagama är bilden snarlik beträffande 

integrering i daglig verksamhet och variation i t id. Värt att notera är att två före

tagare anser att man inte behöver lägga ned mer arbetsrniljöarbete och att två 

andra använder sin tid för att mana på personalen för att den ska bete sig på 

önskat sätt. 

Tabell i 7 Företagares uppfattning om nedlagd egen arbetstid på arbetsmiljöarbete 

Nedlagd arbetstid <0.5 h /w 0.5-2 h/w 2-4 h /w 4-8 h/w >8 h/w 

Framgångsrika 2 2 2 1 2 

Mindre framgångsrika 5 2 4 0 0 

G e n o m g å e n d e har företagarna haft svårt att bedöma hur mycket tid de lägger 

ned på arbetsrniljöarbete. Insatserna är sällan j ä m n t fördelade i ett kort tidspers

pektiv och företagarna har därför försökt att utifrån det senaste eller de senaste 

åren uppskatta en medelinsats per vecka. 
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Företagarnas uppskattningar av hur mycket t id som de i genomsnitt lägger på 

arbetsmiljöarbete varje vecka visar på vissa skillnader mellan grupperna. 

De mindre framgångsrika företagarna verkar lägga ned mindre tid än de 

framgångsrika. Ingen av dem bedömer att han/hon arbetar mer än 4 h per vecka 

med frågorna och nära hälften av dem anger att de lägger ned mindre än 0.5 h 

per vecka på arbetsrniljöarbete. 

Bland de framgångsrika företagarna är det bara två företagare som anser att de 

lägger ned mindre än 0.5 h / w egen tid på arbetsmiljön. De två företagare som 

bedömer att de lägger ned mer än 8 h / w utnyttjar det mesta av tiden för perso

nalvård genom dagliga omfattande kontakter med personalen. 

Tabell 18 Företagares uppfattning om ekonomisk satsning på arbetsmiljön 

Ekonomisk satsning Väldigt 
liten 

Liten Varken 
eller 

Stor Väldigt 
stor 

Framgångsrika 1 1 2 2 3 

Mindre framgångsrika 0 3 3 3 1 

Bland de framgångsrika företagarna anser sig mer än hälften göra stora eller 

väldigt stora ekonomiska satsningar på arbetsmiljön. Den upplevda ekonomiska 

satsningen bland de mindre framgångsrika är något mindre. 

Alla framgångsrika företagare som angivit att den ekonomiska satsningen är 

väldigt stor har genomfört stora investeringar i maskiner och anläggningar där 

arbetsmiljöaspekter vägts in men inte varit avgörande för beslut om ekonomisk 

satsning. Den framgångsrike företagare som satsat väldigt lite har medvetet gjort 

det för att få över medel t i l l investeringar i produktionsutrustning. 

Mest utmärkande bland de mindre framgångsrika företagarna är att flera (3) ej 

kan eller v i l l ange någon summa den ekonomiska satsningen och att deras be

dömning av respektive satsning varierar från liten t i l l väldigt stor. 

Tabell 19 Företagares uppfattning om kostnad för arbetsmiljöarbete 

Kostnad per anställd och år <5 000 kr 5 000- >10 000 kr 
10 000 kr 

Framgångsrika 4 2 3 

Mindre framgångsrika 6 0 4 

Studerar man arbetsmiljösatsningen i fo rm av uppskattad kostnad per anställd 

och år så minskar skillnaderna mellan gmpperna. De uppskattade nedlagda kost

naderna förefaller i de flesta fall vara tämligen små, ofta klart under 5 000 kr per 

anställd och år. En rätt stor andel företagare i båda gmpperna uppskattar att kost-
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naderna överstiger 10 000 kr per anställd och år. Nästan alla dessa verksamheter 

kräver mycket kostsamma investeringar i arbetsmiljön, främst i omfattande ven

tilationssystem, för att få bedrivas. 

Sammantaget ger detta en bild av att de framgångsrika företagarna anstränger 

sig mera än mindre framgångsrika i arbetsmiljöarbetet. 

Riktlinjer och rrunirnikrav 
Då det gäller uppfattningarna om påverkan av omvärldens riktlinjer och m i n i 

mikrav kan man se stora skillnader mellan företagargrupperna. 

Tabell 20 Företagares uppfattning om påverkan av omvärldens riktlinjer och minimi

krav 

Påverkan av riktlinjer och Väldigt Liten Varken Stor Väldigt 
minimikrav liten eller stor 

Framgångsrika 1 1 0 6 1 

Mindre framgångsrika 2 5 2 2 0 

De framgångsrika företagarna anser i hög grad att riktlinjer och minimikrav 

har stor eller väldigt stor påverkan på arbetsmiljöarbetet. Bland de mindre fram

gångsrika företagarna är uppfattningen närmast den rakt motsatta, även om det 

finns några bland dem som anser att påverkan är stor. 

Tre av de framgångsrika företagarna anser att Yrkesinspektionen i första hand 

bör samarbeta, ge råd och informera. I gmppen framgångsrika företagare är det 

bara en företagare som är entydigt negativt inställd t i l l Yrkesinspektionen. De 

övriga blandar positiva och negativa o m d ö m e n men de positiva överväger klart. 

En företagare som menar att omvärlden har väldigt liten påverkan anser att det är 

företagsinterna värderingar och överenskommelser som styr arbetsmiljöarbetet, 

inte regler och yttre krav. 

De mindre framgångsrika har en betydligt mera negativ inställning t i l l 

Yrkesinspektionen, regler och yttre krav. Två företagare säger sig inte läsa de 

regler som gäller, två anser att regelverket är för stort, två andra tycker att kravet 

på intemkontroll är överdrivet, orealistiskt och krångligt. Tre av företagarna 

anser att man utsätts för omotiverat täta inspektioner och ytterligare två företagare 

anser att Yrkesinspektionen inte är rättvis och konkurrensneutral. 

Intressant är att två av de framgångsrika företagarna tar upp kunders inflytande 

och att man själva v i l l uppfattas positivt av omgivningen samt ha ett bra rykte som 

företag. Tre av de mindre framgångsrika företagarna tar också upp kunders på

verkan, men då i fo rm av att kunderna ställer klara krav på arbetsmiljöarbetet när 

man utför arbeten på kundemas arbetsplatser. 
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Hinder och stöd 
Båda grupperna upplever att det fmns stora hinder för arbetsmiljöarbetet, främst 

brist på tid och kapital. 

Tabell 21 Företagares uppfattning om hinder för arbetsmiljöarbete 

Hinder för arbetsmiljö- Väldigt Små Varken Stora Väldigt 

arbete små eller stora 

Framgångsrika 0 3 1 4 1 

Mindre framgångsrika 4 1 0 6 0 

Hos de framgångsrika anser de flesta (7) att tidsbrist är ett väsentligt problem. 

Kapitalbrist tas upp av nästan hälften (4). Egen okunskap om arbetsmiljöfrågor 

anges som hinder av två företagare. Bland de framgångsrika företagarna fmns även 

två personer som anser att hindren är små tack vare att man har en personal som 

avlastar chefen och att man passerat tidigare stora hinder. 

Bland de flesta (7) mindre framgångsrika företagare anges kapitalbrist som det 

största problemet. Därefter kommer tidsbrist (6). Det finns även två företagare i 

denna gmpp som inte ser några reella hinder för arbetsmiljöarbetet. 

Tabell 22 Företagares uppfattning om stöd för arbetsmiljöarbete 

Stöd för arbetsmiljöarbete Väldigt Litet Varken Stort Väldigt 

litet eller stort 

Framgångsrika 0 2 2 4 1 

Mindre framgångsrika 0 0 3 5 3 

Det upplevda stödet för arbetsmiljöarbetet förefaller vara tämligen gott bland 

företagarna och speciellt bland de mindre framgångsrika. Nära hälften (5) av de 

mindre framgångsrika menar att det främst är personal som stödjer dem i deras 

arbetsmiljöarbete. Bara tre företagare anser att stödet från personalen är litet. Ett 

klart motstånd mot samhällsstöd och bidrag uttalas av tre företagare. 

Bland de framgångsrika företagarna utgörs stödet främst av personalen (5) och 

då speciellt en aktiv och drivande personal (3). Samtidigt är det tre framgångsrika 

företagare som menar att stödet från personalen inte är tillräckligt bra. Värt att 

notera är också det stöd som tre framgångsrika företagare funnit hos Arbetslivs

fonden. Detta kan då jämföras med ett klart uttalat motstånd mot samhällsstöd 

och bidrag vilket tre mindre framgångsrika företagare fört fram. 
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Förmåga, intressen och behov 
De flesta framgångsrika företagare anser att de har en bra förmåga att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor. Bland de mindre framgångsrika företagarna är uppfattningen 

om den egna förmågan klart lägre. De flesta av dem anser att deras förmåga är 

varken bra eller dålig. 

Tabell 23 Företagares uppfattning om den egna förmågan till arbetsmiljöarbete 

Förmåga till arbetsmiljö- Väldigt Dålig Varken Bra Väldigt 
arbete dålig eller bra 

Framgångsrika 0 2 1 5 1 

Mindre framgångsrika 0 2 7 2 0 

Båda gmpperna för fram positiva och negativa o m d ö m e n o m den egna för

mågan i ungefär lika stor omfattning. 

De framgångsrika företagarna betonar dock mera sin förmåga t i l l engagemang, 

sin medvetenhet, kreativitet, inlärningsförmåga, drivkraft, sitt självförtroende etc. 

De två framgångsrika företagare som anser sig ha dålig förmåga menar på att bris

tema består i att de inte klarar av att uppfylla intemkontrollkraven respektive 

inte utnyttjar sin förmåga. 

De mindre framgångsrika har ofta svårt att bedöma den egna förmågan och 

tre företagare säger sig inte kunna bedöma sin förmåga. Tre andra företagare 

menar att tidsbrist gjort att deras förmåga begränsats, inte kunnat utvecklas. De 

två mindre framgångsrika företagare som anser sig ha dålig förmåga för fram att 

det handlar om oförmåga att initiera och avsluta arbete, respektive att arbets

mil jöområdet är svårt och krävande. 

Tabell 24 Företagares uppfattning om egna intressen och behov 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 

företagare företagare 

Vil l skapa, utveckla, förbättra 7 ViU skapa, utveckla, förbättra 4 

Träffa människor 4 Arbeta hårt, med mycket 4 

Arbeta hårt, med mycket 3 Uppleva frihet genom företaget 4 

Lösa problem tillsammans 3 Produktion, teknik och människor 3 

Naturligt intresse för arbetsmiljö 2 Produktutveckling, konstruktion 3 

Göra affärer, marknadsföra 2 Lön, levnadsstandard 2 

Vill bestämma själv 2 

Hantverket 2 

Prestera bra och bättre 2 
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Då det gäller intressen och behov framträder både stora likheter och skill

nader mellan gmpperna av företagare. Båda gmpperna tycks ha ett gemensamt 

intresse i att skapa, utveckla och förbättra verksamhet även om behovet är 

mycket tydligare bland de framgångsrika företagama. Man kan också se att båda 

gmpperna har intresse eller behov av att arbeta hårt och med mycket. 

För de mindre framgångsrika är behovet av frihet centralt. Många vi l l känna 

sig fria, kunna bestämma sin egen tillvaro och genom att bedriva egen verksam

het kan man uppfylla detta behov. Teknikfrågor förefaller också vara mer i n 

tressanta än affärsfrågor för flera mindre framgångsrika företagare. 

De framgångsrika företagama uppvisar en betydligt mera social inställning där 

behov av att träffa människor, lösa uppgifter tillsammans samt göra affärer är i 

förgrunden. Några säger sig också ha ett naturligt intresse för arbetsmiljöfrågor. 

Erfarenhet och kunskap 
Som grupper betraktade verkar de framgångsrika företagarna anse sig som mer 

erfarna än de mindre framgångsrika. 

Tabell 25 Företagares uppfattning om egen efarenhet av arbetsmiljöarbete 

Erfarenhet Väldigt Liten Varken Stor Väldigt 
liten eller stor 

Framgångsrika 0 0 4 5 0 

Mindre framgångsrika 0 4 5 2 0 

Ingen av de framgångsrika företagarna anser sig ha liten eller väldigt liten 

erfarenhet av arbetsmiljöarbete utan de flesta av dem anser sig ha stor erfarenhet. 

Intressant är att en betydande andel (4) av de framgångsrika företagarna anger att 

de skaffat sig en god erfarenhet av arbetsmiljöarbete genom tidigare arbeten i 

stora företag. Andra (3) menar att den erfarenhet man har av den egna verksam

heten ligger t i l l gmnd för arbetsmiljökunskapema. 

Bland de mindre framgångsrika företagarna är det bara två företagare som 

anser sig ha stor erfarenhet tack vare lång yrkeserfarenhet. Två andra anser att de 

har begränsad erfarenhet trots en lång yrkeserfarenhet. Ytterligare två andra 

företagare anger att man kompenserar egen bristande erfarenhet genom att ta 

hjälp av företagshälsovården. 
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Tabell 26 Företagares uppfattning om egen kunskap om arbetsmiljöfrågor 

Kunskap Väldigt Liten Varken Stor Väldigt 
liten eller stor 

Framgångsrika 1 2 3 3 0 

Mindre framgångsrika 0 7 4 0 0 

En klar majoritet bland de mindre framgångsrika bedömer att de har en liten 

kunskap om arbetsmiljöfrågor och ingen inom denna gmpp anser sig ha stor 

eller väldigt stor kunskap inom arbetsmiljöområdet. 

Bland de framgångsrika företagarna är uppfattningarna mer spridda, men flera 

anser sig ha stor kunskap. En företagare anser att han väldigt lite arbetsmiljö

kunskaper, främst om fysisk arbetsmiljö. 

En intressant iakttagelse i och likhet mellan båda företagargrupperna är att 

bara några få (3 av totalt 20) företagare har någon form av formell utbildning i 

arbetsmiljöfrågor och att alla företagare kan relatera det mesta av sin kunskap t i l l 

olika problem som uppstått och som man försökt att lösa. 

I båda gmpperna fmns företagare (2 respektive 2) som läser, följer med i 

debatten, beställer information om arbetsmiljöfrågor etc. Man kan dock se 

tydliga skillnader mellan gmpperna då det gäller hur de förhåller sig t i l l 

Yrkesinspektionen. Flera (3) av de framgångsrika företagarna använder sig av 

direkta kontakter med yrkesinspektörer medan de mindre framgångsrika inte 

alls utnyttjar denna möjl ighet . De mindre framgångsrika företagama undviker 

snarast Yrkesinspektionen. Istället tycks man föredra att själva söka information i 

anvisningar och föreskrifter samt förlita sig t i l l eget förnuft och egen logisk för

måga (4). 

Rolluppfattning, sätt att arbeta 
De tydligaste skillnadema mellan framgångsrika och mindre framgångsrika före

tagare finns i deras rolluppfattningar och sätt att arbeta. Förenklat uttryck så har 

många av de framgångsrika företagarna anammat en mer modem ledarroll och 

arbetsorganisation medan de flesta av de mindre framgångsrika företagarna 

arbetar på ett betydligt mer traditionellt sätt. Nedanstående tabell visar på skill

naderna i rolluppfattning och sätt att arbeta. 
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Tabell 27 Företagares rolluppfattning, sätt att arbeta 

Framgångsrika företagare Antal 
företagare 

Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare 

Positiv till personalen 7 Positiv till personalen 9 

Delegering 6 Chefen i centrum 8 

Kundorientering, kundfokusering 4 Chefen bestämmer det mesta 8 

Kompetensuppbyggnad, utbildning 4 Saknar klar ledningsfilosofi 3 

Diskussioner, dialog, direktkontakt 3 Vill ha självständig personal 3 

Klara riktlinjer 3 Frihet för personal att agera 2 

Tillåta misstag, uppmuntra till försök 3 Personal är kompisar 2 

Berömma personal 3 Personal ska trivas 2 

Samråd, samförstånd, enighet 3 

Uppmuntra till förslag 2 

Minskad egen närvaro 2 

Tillgänglig, rådgivande chef 2 

Undvika negativ kritik 2 

Helhetssyn 2 

Platt organisation 2 

Kombinera tänka och utföra 2 

Vardagsförbättringar ? 

Gemensamt för båda företagargrupperna är en mycket positiv inställning ti l l 

personalen. Denna inställning grundar sig främst på att personal ställer upp med 

extra arbetsinsatser när det krävs för att klara olika åtaganden gentemot kunder. 

Som framgår av ovan har dock de framgångsrika företagarna en mer komplex 

och omfattande rolluppfattning och sätt att arbeta som skiljer sig avsevärt från de 

mindre framgångsrikas. 

De framgångsrika företagarna kännetecknas av en roll där de medvetet und

viki t att sätta sig själva i centmm. Istället ligger fokus på kunder och personal. 

Företagarna delegerar och försöker att bygga upp personalens kompetens samt 

stimulerar och tillåter personalen att utnyttja den. 

Kännetecknen för de mindre framgångsrika företagarna visar en traditionell 

ledarroll där chefen är satt i centmm och bes tämmer det mesta, men även på en 

avsaknad av klar ledningsfdosofi samt på en ledarroll som man motvilligt tagit på 

sig och som man försöker minimera. M a n v i l l ha en självständig personal för att 

själva slippa styra så mycket, men man fortsätter ändå att agera på traditionellt vis. 

Några betraktar personalen som kompisar och för några är det speciellt viktigt att 
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personalen trivs. Ledningsstilen anpassas därefter och man har svårt att ställa krav 

på personalen. 

Det är också intressant att se vad som företagarna anger som skäl t i l l att de valt 

att arbeta på ett visst sätt. 

Tabell 28 Företagares skäl för rolluppfattning, sätt att arbeta 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare företagare 

Tidigare negativ roll, erfarenhet 5 Egen personlighet 6 

Egen personlighet 3 Vuxit fram successivt 3 

Egna akuta hälsoproblem 2 Tidigare eget chefskap 1 

Förslag från Arbetslivsfonden 2 För att få bra produktionsresultat 1 

De flesta av de framgångsrika företagarna har anammat en ny ledarroll utifrån 

tidigare negativa erfarenheter av traditionellt ledarskap, både i eget och andras 

ledarskap. Flera menar också att deras sätt att leda kommer av deras egen person

lighet och att de knappast kan leda på något annat sätt. För de mindre framgångs

rika är personligheten mest avgörande för flertalet företagare. 

Anmärkningsvärt är också att några av de framgångsrika företagama har upp

levt egna akuta hälsoproblem som de anser orsakats av en tidigare olämplig 

ledarroll som byggde på en fokusering på chefen. 

Intressant är också att handläggare från Arbetslivsfonden har förändrat ledar

skapet hos några framgångsrika företagare genom att ge förslag t i l l alternativa sätt 

att leda och organisera företagen. 

Arbetsmiljöarbetet 
Studerar man hur respektive företagargmpp arbetar med arbetsmiljöfrågor 

f ramträder följande mönster. 
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Tabell 29 Kännetecken för arbetsmiljöarbetet 

Framgångsrika företagare Antal 
företagare 

Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare 

Engagerad, aktiv ansvarstagande 
personal 

6 Personal påverkar lite, passiv, få 
krav 

7 

Direkta kontakter med personal, 
dialog, diskussion 

5 Mest osystemariskt, oplanerat, 
spontant, akut, 

7 

Delegerar arbetsmiljöarbete 4 Egen direktupplevelse avgör 
mycket 

6 

Samförstånd, samsyn, samråd 4 Chefen manar på, visar, tipsar 5 

Integrerat med övrigt arbete 3 Personal tar upp akuta problem 4 

Löser problem direkt om möjligt 3 Befogade krav från personal 4 

Personal foreslår lösningar 3 Direktkontakt, ej via skyddsombud 4 

Personal ställer krav 3 Åtgärdar själv 3 

Oplanerat, spontant, akut 2 Svårt med ordning, renhållning 3 

Personal förbättrar själva 2 Svårt att engagera personal 2 

Samråd om lösningar 2 Veckostädning, städning 2 

Chefen engagerar personal 2 Personal diskuterar problem 2 

Skyddsrond 2 Chefen lyhörd för önskemål 2 

Chef lyhörd för önskemål 2 Verksamhetens karaktär styr 2 

Månadsmöte där arbetsmiljö ingår 2 

Ovanstående sammanställning visar på stora skillnader i sättet att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor. 

Hos de framgångsrika företagama domineras arbetsmiljöarbetet av att perso

nalen är engagerad, aktiv och ansvarstagande. För att åstadkomma detta använder 

sig företagarna av direkta kontakter med personalen. Man för en kontinuerlig 

dialog och diskuterar arbetsmiljöfrågor löpande. Olika uppgifter i arbetsmil jö-

arbetet är delegerat t i l l personalen i många företag. Samförstånd och samsyn är 

också viktigt för många företagare och man har i flera företag integrerat arbets

miljöarbetet med övrigt arbete. Ett tydligt drag är också att man försöker lösa 

problem direkt om det bara är möjligt. I flera företag är personalen mycket 

självständig då det gäller arbetsmiljöfrågor. Man löser problem på egen hand, 

ställer krav och tar eget ansvar för arbetsmiljön. 

I de mindre framgångsrika företagen domineras bilden av en passiv personal 

som ställer få krav och på det hela taget har liten påverkan på arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöarbetet i första hand osystematiskt, oplanerat, spontant och akut. N ä r 

man upptäcker problem så försöker man dock att lösa dem så snabbt som m ö j 

ligt. Företagarens egen direkta upplevelse av arbetsmiljön som styr många beslut. 
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Personalen tar främst upp tydliga akuta problem. De mindre framgångsrika 

företagarna manar på personalen i skyddsfrågor, visar och tipsar hur personal ska 

agera för att skydda sig själva. Cheferna föredrar direktkontakt med personalen 

och går sällan via skyddsombud när det gäller arbetsmiljöfrågor. Flera företagare 

har funnit att det är enklast och bäst att själva åtgärda problem istället för att 

involvera personalen. 

Kortfattat kan man beskriva arbetsmiljöarbetet i de framgångsrika företagen 

som ett lagarbete baserat på dialog, samråd, samsyn och där personalen är engage

rad i hög grad. I de mindre framgångsrika företagen är arbetsmiljöarbetet i stor 

omfattning ett ensamarbete för företagarna och personalen är passiv. 

Tabell 3 0 Företagares uppfattning om huvudmål och inriktning av arbetsmilj öarbetet 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare företagare 

Huvudmål, inriktning Huvudmål, inriktning 

Trivsel 4 Saknar långsiktiga mål 3 

Förhindra personskador, sjukdom, 3 Klara yrkesinspektionens och 2 

ohälsa lagstiftningens krav-

Snabbt förbättra arbetsmiljön 2 

Ständigt förbättra, inget slutmål 2 

Det finns även skillnader beträffande målinriktningen av arbetsmiljöarbetet. 

Då det gäller huvudmål för och inriktning av arbetsmiljöarbetet uppvisar de 

olika företagargmppema stora skillnader. De framgångsrika v i l l främst åstad

komma trivsel samt undvika skador och sjukdom hos personalen. Bland de 

mindre framgångsrika är det främsta kännetecknet avsaknad av långsiktiga mål 

och en låg ambitionsnivå, att klara av tillsynsmyndighetemas minimikrav. 

A v alla huvudmål som tagits upp av företagarna så dominerar utfall i arbets

miljön. Endast en liten andel av målen omfattar sekundära utfall, exempelvis 

bättre produktionsresultat. 

Tabell 31 Företagares uppfattning om delmål i arbetsmiljöarbetet 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare företagare 

Delmål 6 Delmål 

Konkreta delmål undan för undan 7 Konkreta delmål undan för undan 4 

Delmål utifrån aktuella problem 2 Vid större ombyggnader 3 

Låg sjukfrånvaro 2 
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Konkreta delmål verkar ställas upp successivt i båda företagargmppema. Detta 

förfaringssätt verkar vara vanligare hos de framgångsrika företagarna. Bland de 

mindre framgångsrika företagarna är det några som främst ställer upp delmål för 

arbetsmiljön i samband med större ombyggnationer och installationer. 

Tabell 32 Företagares uppfattning om målformulering i arbetsmiljöarbetet 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare företagare 

Målformulering Målformulering 

Formulerar mål med personal 5 Formulerar mål med personal 5 

Formulerar själv 2 Formulerar själv delmål 3 

Diskuterar med personal 2 

I båda företagargmppema är det vanligt att formulera delmålen i arbetsmiljö

arbetet tillsammans med personalen men det förekommer även att företagare 

själva formulerar delmål i arbetsmiljöarbetet. De mindre framgångsrika före

tagare som diskuterar mål med personalen avgör själva i slutändan vilka mål som 

ställs upp. 

Tabell 33 Företagares uppfattning om målens tydlighet i arbetsmiljöarbetet 

Målens tydlighet Väldigt Otydliga Varken Tydliga Väldigt 
otydliga eller tydliga 

Framgångsrika 0 1 3 2 3 

Mindre framgångsrika 1 1 4 5 1 

Genom att man medvetet undviker att formulera vaga mål så upplever många 

företagare att målens tydlighet är rätt god. 

Tre av de framgångsrika företagarna menar att målen förtydligas successivt i en 

process. Två företagare menar att målen är tydliga för alla i företaget medan två 

anser att målen i första hand är tydliga för egen del. 

De mindre framgångsrika företagarna har mycket spridda kommentarer t i l l 

målens tydlighet. Ingen av dem tar upp hur pass tydliga målen är för personalen. 

Istället talar man om hur tydliga målen upplevs vara för egen del. 
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Tabell 34 Företagares uppfattning om målens mätbarhet i arbetsmilj öarbetet 

Målens mätbarhet Väldigt Svåra att Varken Lätta att Väldigt 
svåra att mäta eller mäta lätta att 

mäta mäta 

Framgångsrika 0 3 2 3 1 

Mindre framgångsrika 0 1 4 4 2 

Mätbarheten hos målen förefaller inte vara något större problem för de flesta 

företagare. Här är de mindre framgångsrika företagarna mest tydliga i sina kom

mentarer. Många (4) anger att det mycket lätt att mäta om man lyckats eller ej 

eftersom man har mycket konkreta delmål och lösningar. De framgångsrika 

företagarna har relativt fa och mer ifrågasättande kommentarer t i l l mätbarheten. 

Många av dem (4) menar att det är svårt att mäta många faktorer i arbetsmiljön på 

ett rättvisande sätt, speciellt psykosociala faktorer. 

Tabell 35 Skyddsorganisation i framgångsrika och mindre framgångsrika företag 

Skyddsorganisation Framgångsrika Mindre framgångsrika 

Regionala skyddsombud - 1 

Huvudskyddsombud - 2 

Skyddsombud 7 9 

Skyddsgrupp, skyddskommitté 3 2 

Företagshälsovård, medicinsk 5 5 

Företagshälsovård, teknisk 5 5 

Privat läkare för hälsokontroller 1 1 

Betalar for allmän sjukvård 1 1 

Som synes är likheterna stora beträffande den formella skyddsorganisationen i 

företagsgrupperna. Skyddsombud finns vid de flesta företag. I samtliga företag 

där skyddsombud saknas anger företagama att det för tillfället inte gått att rekry

tera skyddsombud bland personalen eftersom uppdraget uppfattas som otack

samt. En förhållandevis stor andel av företagen är anslutna t i l l företagshälsovård 

med både medicinsk och teknisk kompetens. Överlag utnyttjas den medicinska 

kompetensen inom företagshälsovården mer än den tekniska. En av de fram

gångsrika företagarna utnyttjar inte alls den tekniska kompetensen eftersom han 

anser sig vara mer kompetent själv. 
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Tabell 3 6 Tillämpning av internkontroll iföretagen 

Intemkontroll Framgångsrika Mindre framgångsrika 

Saknas 6 9 

Påbörjats 0 1 

Inordnad 2 1 

Ger tydlig effekt 1 0 

Ovanstående tabell visar min bedömning av til lämpningen av intemkontroll i 

företagen. Bedömningen är gjord utifrån en intervjuenkät med företagarna. 

Läget beträffande intemkontrollen är tämligen likartad i de båda företags

gmppema och i de flesta företagen saknas intemkontroll. Den allmänna bilden i 

övrigt är att de framgångsrika företagen hunnit lite längre med införandet av 

intemkontroll. I bilaga 13 finns en mer utförlig beskrivning av hur situationen 

var i de undersökta företagen med avseende på intemkontroll . Hä r redovisas 

endast en kortfattad jämförelse mellan de två företagsgmppema. 

Då det gäller utredningar av sjukfrånvaro, arbetsolyckor, arbetssjukdomar 

och tillbud är likheterna mellan företagsgrupperna stora. Enligt företagarna så 

uppfylls myndighetskraven rätt väl, med undantag för tillbudsutredningar. Det är 

bara allvarliga tillbud som utreds. Mindre tillbud försummas. 

Riskbedömningar av tekniska arbetsredskap utförs oftare i de framgångsrika 

företagen. Däremot är förhållandet det omvända för kemiska produkter. Någon 

förklaring t i l l detta ges inte av företagamas kommentarer. I de framgångsrika 

företagen är företagarna mer medvetna om att arbetets organisation kan skapa 

risker och det är förmodligen en anledning t i l l att r iskbedömningar av organisa

tionen utförs oftare där. 

Dokumentationen av utredningar verkar vara mera frekvent i de mindre 

framgångsrika företagen, men vid besvarandet av enkäterna har företagama 

bedömt olika saker, vilket framgår av bilaga 13. M i n bedömning är att de fram

gångsrika företagen dokumenterar sina utredningar bättre än de mindre fram

gångsrika företagen och inte tvärtom. 

Dokumentationen av mål för arbetsmiljön, samarbete, delegering, samt före

byggande planering förekommer oftare i de framgångsrika företagen. Hand

lingsplaner upprättas mer ofta i de framgångsrika företagen medan åtgärdsplaner 

utformas ungefär lika ofta i både företagsgmppema. M i n uppfattning är att de 

framgångsrika företagen har en klarare bild av vad de v i l l ås tadkomma inom 

arbetsmiljön och att det avspeglar sig i en något mer omfattande dokumentation. 

Rutinerna i arbetsmiljöarbetet för delegering, arbetsmiljörevisioner och 

personalutbildning är klart mer frekventa i de framgångsrika företagen än i de 

mindre framgångsrika. 
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De flesta kraven uppfylls bättre i de framgångsrika företagen och den sam

mantagna bilden ger ett intryck av ett bättre organiserat arbetsmiljöarbete i de 

framgångsrika företagen. 

Resultatåterföring 
Resultatåterföringen t i l l företagarna varierar kraftigt i arbetsmiljöarbetet. Bland 

de framgångsrika förefaller återföringen upplevas antingen som bra eller dålig, 

medan den mindre framgångsrika gmppen även innefattar företagare som upp

lever återföringen som allt från väldigt dålig t i l l väldigt bra. 

Tabell 37 Företagares uppfattning om resultatåterföring i arbetsmiljöarbetet 

Resultatåterföring i arbets
miljöarbetet 

Väldigt 
dålig 

Dålig Varken 
eller 

Bra Väldigt 
bra 

Framgångsrika 0 3 1 4 1 

Mindre framgångsrika 1 3 3 3 1 

Den största skillnaden i övrigt mellan gmpperna är att framgångsrika f ö r e 

tagare främst får återföring från personalen (5 j m f med 3), medan de mindre 

framgångsrika främst kontrollerar resultat själva (5 j m f med 3) och att personalen 

hos dem ger liten eller ingen återföring (4 j m f med 2). 

Arbetsmiljön i företagen 
Kanske inte förvånande anser de flesta företagare att arbetsmiljön, som helhet 

betraktad, är bra vid det egna företaget. 

Tabell 38 Företagares uppfattning om arbetsmiljön som helhet i det egna företaget 

Arbetsmiljö Måste Bör Ganska bra Bra 
åtgärdas åtgärdas 

Framgångsrika 0 1 3 5 

Mindre framgångsrika 0 1 7 3 

A v sammanlagt 20 företagare är det bara två som anser att arbetsmiljön b ö r 

åtgärdas i det egna företaget. Bland de framgångsrika företagama anser de flesta att 

den är bra och bland de mindre framgångsrika bedömer de flesta att arbets

miljön är ganska bra. 
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Tabell 39 Företagares åsikter om arbetsmiljöarbetets effekter på arbetsmiljön 

Framgångsrika företagare Antal Mindre framgångsrika företagare 
företagare 

Åsikter om effekter på arbetsmiljön Åsikter om effekter på arbetsmiljön 

Antal 
företagare 

Bättre trivsel, stämning 8 

Ser inga väsentliga problem längre 4 

Fler initiativ, mer aktiv personal 3 

Bättre kommunikation, öppnare 3 
attityd 

Bättre variation 3 

Minskad, låg sjukfrånvaro 3 

Ökad självständighet 2 

Tryggare personal 2 

Bättre kunskap om arbetsmiljön 2 

Bättre trivsel, stämning 

Minskad, låg sjukfrånvaro 

Svårt att beskriva konkreta resultat 

Inget bör, måste åtgärdas på kort sikt 

Bättre arbetsglädje 

Bra effekt eftersom verksamheten 
fungerar bra 

Åsikterna om arbetsmiljöarbetets effekter på arbetsmiljön varierar mellan 

före tagargmppema men den dominerande uppfattningen i båda gmpperna är att 

arbetsmiljöarbetet resulterat i bättre trivsel och stämning. 

Bland de framgångsrika företagen ser man att många företagare bedömer att 

arbetsmiljön är så bra att man saknar väsentliga problem. Man ser även att upp

fattningar om förbättringar rör personalens agerande och utveckling mot en roll 

som medarbetare snarare än som bara anställd. 

Intressant är att två av de mindre framgångsrika företagarna har svårt att 

beskriva konkreta resultat av arbetsmiljöarbetet. Två av företagarna uttrycker sin 

instmmentella syn på arbetsmiljöarbetet när de anger att det givit bra effekt 

eftersom verksamheten fungerar bra. 

Jämför man åsikterna i de båda grupperna förefaller det som om att de upp

levda effekterna i de framgångsrika företagen är både fler och mer väsentliga än i 

de mindre framgångsrika företagen. 

Sekundära utfall, belöningar eller bestraffningar 
Ser man t i l l upplevelsen av de sekundära utfallen av arbetsmiljöarbetet så verkar 

det som om gmppen framgångsrika företagare upplever det som mer belönande 

än vad gruppen mindre framgångsrika gör. 
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Tabell 40 Företagares upplevelser av sekundära utfall av arbetsmiljöarbete 

Upplevelser av sekundära Mycket Lite Varken Mycket Väldigt 
utfall lite belönande eller belönande mycket 

belönande belönande 

Framgångsrika 0 1 0 5 3 

Mindre framgångsrika 0 0 7 3 1 

Nästan alla framgångsrika företagare anser att de sekundära utfallen är mycket 

eller väldigt mycket belönande. Bland de mindre framgångsrika företagarna 

anser en klar majoritet att utfallen är varken lite eller mycket belönande. 

Tabell 41 Företagares åsikter om sekundära utfall i form av inre belöningar eller 

bestraffningar 

Framgångsrika företagare 

Åsikter om inre belöningar eller 
bestraffningar 

Antal Mindre framgångsrika företagare Antal 
företagare , företagare 

Åsikter om inre belöningar eller 
bestraffningar 

Känns bra att ha lyckats klara av 
mål, problem, åtgärder 

Känns mest besvärligt, negativt 

Upplevs allmänt positivt 

Känns bra att ha lyckats klara av mål, 
problem, åtgärder 

Inga speciella känslor 

Känns bra att förbättra för personal 

Känns mest besvärligt, negativt 

Studerar man åsikterna om de olika sekundära utfallen framträder följande 

mönster för inre belöningar eller bestraffningar, d v s sådana belöningar eller 

bestraffningar som bara företagarna kan ge sig själva. 

Inre belöningar är främst positiva känslor av att ha lyckats klara av olika kon

kreta uppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Andelen företagare som upplever detta 

är något bland de framgångsrika. Hos både framgångsrika respektive mindre 

framgångsrika finns även några företagare som upplever arbetsmiljöarbetet som 

mest besvärligt eller negativt. 

Det verkar som om gmppen framgångsrika företagare upplever fler yttre 

belöningar eller bestraffningar jämför t med gmppen mindre framgångsrika. 

Jämför man andelen upplevda belöningar med andelen upplevda bestraffningar 

så har båda företagargmppema angivit ungefär dubbelt så många belöningar som 

bestraffningar. Dock är det absoluta antalet ungefär dubbelt så stort bland de 

framgångsrika. 
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Tabell 42 Företagares åsikter om sekundära utfall i form av yttre belöningar eller 

bestraffningar 

Framgångsrika företagare 

Åsikter om yttre belöningar eller 
bestraffningar 

Antal 
företagare 

Mindre framgångsrika företagare 

Åsikter om yttre belöningar eller 
bestraffningar 

Antal 
företagare 

Okad effektivitet, produktivitet 7 Små driftstörningar, bättre flyt 6 

Bättre trivsel, välmående, arbets
glädje 

6 Bättre trivsel, välmående, arbets
glädje 

6 

Personalens positiva gensvar 5 Personalens positiva gensvar 4 

Bättre ekonomiskt resultat 5 Otäckt om någon skadas 4 

Bättre produktionsresultat, Byt 4 Låg, lägre frånvaro 3 

Att nå de mål som satts 3 Minskad personalomsättning 3 

Undvika ffånvarostörningar 3 Ökad effektivitet, produktivitet 3 

Bättre verksamhet, totalresultat 3 Bättre ekonomiskt resultat 2 

Bättre kvalitet 3 

Personal vill stanna i företaget 3 

Personalens hälsa 2 

Trygghet för chefen 2 

Mer medveten personal 2 

Bilden av de upplevda yttre belöningarna och bestraffningarna framgår av 

ovanstående sammanställning. 

Nästan alla framgångsrika företagare för fram att arbetsmiljöarbetet bidragit t i l l 

ökad effektivitet och produktivitet i verksamheten. En majoritet av dem menar 

att personalens trivsel och att personalen visar att den trivs bra är en mycket v ik

tig belöning som också gör att företagarna själva trivs. Likaså är personalens enga

gemang och respons i övrigt en viktig effekt av arbetsmiljöarbetet och en belö

ning för de flesta framgångsrika företagare. En majoritet anser att arbetsmiljö-

arbetet bidragit t i l l förbättrad lönsamhet och många menar att det även givit ett 

bättre flyt i produktionen. Flera menar att man kunnat undvika störningar som 

orsakas av frånvaro och några anser att personalens hälsa har förbättrats. Genom 

att personal vi l l stanna i företagen har man kunnat behålla den kompetens som 

krävs i verksamheten. Kvalitetsförbättringar nämns också av flera framgångsrika 

företagare liksom att man fått en totalt sett bättre verksamhet. En mer själv

ständig, medveten och säker personal har gjort att några företagare upplever en 

större trygghet for egen del. 

Små driftstörningar och bra flyt i produktionen är tillsammans med trivsel-

effekterna är den väsentligaste belöningen för en majoritet av de mindre fram

gångsrika företagarna. Flertalet av företagama anger att personalen visar bättre 
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trivsel, välmående och arbetsglädje. Många menar att personalens positiva res

pons på förbättringar är en viktig belöning. At t undvika att någon blir sjuk eller 

skadas i arbetet är också viktigt för många företagare som skulle uppleva per

sonskador som mycket obehagliga. 

För flera är en låg personalomsättning en uppskattad effekt av arbetsmiljö

arbetet. Flera pekar på att arbetsmiljöarbetet bidrar t i l l bättre effektivitet och 

produktivitet. Ett bättre ekonomiskt resultat är också en effekt menar några 

företagare. 

J ämför man de båda företagargmppema ser man att de framgångsrika upp

lever att arbetsmiljöarbetet främst ger ökad effektivitet och produktivitet medan 

detta inte upplevs i lika hög grad bland de mindre framgångsrika. Bland dem är 

det istället små driftstörningar och förbättrat flyt i produktionen som anges som 

främsta sekundära belöning. Detta kan tolkas som att de framgångsrika i högre 

grad upplever positiva sekundära utfall medan de mindre framgångsrika i högre 

grad upplever att de undviker negativa sekundära utfall. 

Tillfredsställelse 
Företagamas tillfredsställelse anges här inom tre områden: med arbetsmiljö, med 

sekundära utfall samt med egen insats inom arbetsmiljöområdet. 

Båda företagargmppema verkar tämligen nöjda med arbetsmiljön i de egna 

företagen vilket framgår av nedanstående sammanställning. 

Tabell 43 Företagares tillfredsställelse med arbetsmiljön i det egna 

företaget 

Tillfredsställelse med 
arbetsmiljö 

Väldigt 
missnöjd 

Missnöjd Varken 
eller 

Nöjd Väldigt 
nöjd 

Framgångsrika 0 1 2 5 1 

Mindre framgångsrika 0 1 2 8 0 

Kommentarerna kring den upplevda tillfredsställelsen med arbetsmiljön 

varierar mycket bland företagarna. Positiva kommentarer dominerar över nega

tiva i båda gmpperna. De framgångsrika företagarna är mest nöjda med trivsel (2), 

arbetsglädje (1), psykosocial arbetsmiljö (1), personalens utveckling (1), bra 

arbetsmiljö totalt sett (1) samt låg personalomsättning (1). De mindre framgångs

rika är nöjda med att inga större problem finns (1), att arbetsmiljön är relativ bra 

(1), personalen är nöjd (1), att åtgärder är förankrade hos personal (1), att arbets

mil jön är acceptabel (1), samt att det känns bra för företagaren (1). 

Sammantaget ger det ett intryck av att det krävs mindre för att de mindre 

framgångsrika ska känna sig nöjda med arbetsmiljön. 
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Tabell 44 Företagares tillfredsställelse med sekundåra utfall av arbetsmiljöarbete 

Tillfredsställelse med Väldigt Missnöjd Varken Nöjd Väldigt 
sekundära utfall av missnöjd eller nöjd 
arbetsmiljöarbete 

Framgångsrika 0 2 0 6 1 

Mindre framgångsrika 0 0 8 3 0 

De framgångsrika företagarna verkar vara något mer nöjda med de sekundära 

utfallen av arbetsmiljöarbetet. 

Bland de framgångsrika företagama är det många (5) som ger kommentarer 

vilka uttrycker en hög tillfredsställelse med verksamhetens utveckling och de 

resultat man nått. Man tar upp verksamhetens positiva utveckling i form av pro

duktionsresultat och ekonomiska utfall. Två företagare menar dock att de för

väntningar man haft varit högre än de resultat som nåtts. 

Bland de mindre framgångsrika företagarna är det bara tre som är nöjda med 

de sekundära utfallen och då uttrycker de sig mycket allmänt, ungefär att det 

mesta fungerar bra och att trivseln är bra. Resterande mindre framgångsrika 

företagare anger att de har mycket svårt att säga hur pass nöjda de är med de 

sekundära utfallen. 

Tabell 45 Företagares tillfredsställelse med egen insats i arbetsmiljöarbetet 

Tillfredsställelse med egen 
insats i arbetsmiljöarbetet 

Väldigt 
missnöjd 

Missnöjd Varken 
eller 

Nöjd Väldigt 
nöjd 

Framgångsrika 0 2 2 5 0 

Mindre framgångsrika 0 1 8 1 1 

De framgångsrika företagarna förefaller mer nöjda med den egna insatsen 

inom arbetsmiljöarbetet. 

N ä r de framgångsrika företagarna kommenterat den egna insatsen har dock 

de negativa synpunkterna dominerat. A v sammanlagt 13 lämnade synpunkter är 

11 negativa. Man har presterat för lite (1), återfallit i gammal negativ roll (1), varit 

för oengagerad (1) etc. 

De mindre framgångsrika är betydligt mindre självkritiska i sina kommentarer 

även om tre företagare klart uttrycker att deras insatser kan förbättras. Ungefär 

hälften av alla lämnade synpunkter utgörs av positiva o m d ö m e n om den egna 

insatsen. 
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Tabell 46 Företagares önskemål om ettframtida arbetsmiljöarbete 

Framgångsrika företagare 

Önskemål om framtiden 

Antal 
företagare 

Mindre framgångsrika företagare 

Önskemål om framtiden 

Antal 
företagare 

Ytterligare förbättra personal
engagemang 
Yrkesinspektionen bör samarbeta 
mera 
Yrkesinspektionen bör förklara, ge 
råd och stöd 
Fortsätta som tidigare  2 

3 

3 

4 Intresserad, ansvarstagande, aktiv 
personal 
Inga speciella önskemål, vet ej, har 
ej tänkt så långt 
Egna önskemål ska styra 

Fortsätta som tidigare 

3 

3 

4 

Tillfredsställelsen med en situation kan även avspeglas i de olika önskemål 

som företagarna har inom arbetsmiljöområdet. I båda fö re t aga rgmppema är det 

vanligaste önskemålet ett bättre agerande från personalen. De framgångsrika 

företagarna v i l l ytterligare förbättra personalengagemanget medan de mindre 

framgångsrika främst önskar sig ett bättre intresse, mer ansvarstagande och aktiv 

personal. Några företagare v i l l dock i stort sett fortsätta på det sätt man arbetar 

eftersom man upplever att det fungerar bra. 

Det visar sig dock att de två företagargmppema anger tämligen skilda önske

mål i övrigt. 

De önskemål många av de framgångsrika företagarna för fram berör främst 

Yrkesinspektionen. Man vi l l att Yrkesinspektionen ska samarbeta med fö re 

tagama i större utsträckning och ge förklaringar, råd och stöd istället för att agera 

polisiärt. 

Flera mindre framgångsrika företagare har inte några speciella önskemål inför 

framtiden. De har inte tänkt så långt och vet därför inte riktigt vad de v i l l . Flera 

företagare betonar att det är viktigt att de egna önskemålen inom företaget ska få 

styra arbetsmiljöarbetet, inte att det ska styras utifrån. 

En förenklad jämförelse 
Den jämförelse mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företagare som 

presenterats tidigare är inte helt lätt att överblicka trots att den presenterar data i 

förenklad form. För att underlätta för läsaren har jag därför sammanställt en 

ytterligare förenklad jämförelse som sammanfattar skillnader och likheter mellan 

företagargmppema. Sammanställningen är uppbyggd utifrån den förväntans

modell som utnyttjats. 

Motivation 

Sammantaget är framgångsrika företagare mer välmotiverade för arbetsmiljö

arbete. Båda gmpperna förväntar sig främst resultat i arbetsmiljön och de van

ligaste förväntningarna är att arbetsmiljöarbetet ska resultera i trivsel och bra 

relationer på arbetsplatserna. 
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Ansträngning 

Framgångsrika företagare anstränger sig mera. Framför allt lägger man ned mera 

eget arbete för att förbättra arbetsmiljön. 

Rik t l in je r och minimikrav 

Framgångsrika påverkas mycket av samhällets riktlinjer och krav inom arbets

mil jöområdet medan motsatsen gäller för de mindre framgångsrika företagarna. 

De mindre framgångsrika företagarna är klart mycket mera negativa t i l l 

Yrkesinspektionen, regler och yttre krav. 

Hinder och stöd 

Båda gmpperna upplever tids- och kapitalbrist som stora hinder för arbetsmiljö

arbetet. Framgångsrika anger tidsbrist som största hinder medan mindre f ram

gångsrika främst upplever att kapitalbrist är ett hinder. 

Stödet från personalen upplevs som gott i båda grupperna. Inställningen t i l l 

samhällsstöd är klart negativ bland de mindre framgångsrika medan motsatsen 

gäller för de framgångsrika. 

Förmåga, intressen, behov 

Framgångsrika företagare upplever ha en bra förmåga för arbetsmiljöarbete 

medan mindre framgångsrika anser att deras förmåga är varken bra eller dålig. 

Intresset och behovet av att skapa, utveckla och förbättra företagets verksam

het är centralt i båda gmpperna men klart vanligare bland de framgångsrika. 

Mindre framgångsrika företagare har ett stort behov av att uppleva frihet genom 

företagandet. Framgångsrika företagare uppvisar mer sociala behov som att träffa 

människor, lösa problem tillsammans etc. 

Erfarenhet och kunskap 

Framgångsrika företagare har ofta skaffat sig stor erfarenhet av arbetsmiljöarbete 

genom tidigare arbete i stora företag. Mindre framgångsrika anser sig ha väsentligt 

mindre erfarenhet och kunskap inom området. 

Bra några få av alla företagare har skaffat sig arbetsmiljökunskaper genom 

kurser. Det mesta av kunskapsinhämtandet sker i samband med att man försöker 

lösa olika konkreta problem som uppstått i företagen. Framgångsrika företagare 

utnyttjar ofta Yrkesinspektionen som informationskälla medan mindre f ram

gångsrika förlitar sig på eget förnuft och egen logisk förmåga att lösa problem. 

Rolluppfattning, sätt att arbeta 

De tydligaste skillnadema mellan framgångsrika och mindre framgångsrika fö re 

tagare finns i deras rolluppfattningar och sätt att arbeta som chefer. 
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De framgångsrika företagarna kännetecknas av en roll där de medvetet und

viki t att sätta sig själva i centmm för verksamheten. Istället ligger fokus på kunder 

och personal. Företagarna delegerar och försöker att bygga upp personalens 

kompetens samt stimulerar och tillåter personalen att utnyttja den. 

Kännetecknen för de mindre framgångsrika företagarna visar en traditionell 

ledarroll där chefen är satt i centmm och bestämmer det mesta, men även på en 

avsaknad av klar ledningsfilosofi samt på en ledarroll som man motvilligt tagit på 

sig och som man försöker minimera. 

De flesta av de framgångsrika företagarna har anammat en ny ledarroll utifrån 

tidigare negativa erfarenheter av traditionellt ledarskap, både i eget och andras 

ledarskap. Flera menar också att deras sätt att leda kommer av deras egen person

lighet och att de knappast kan leda på något annat sätt. För de mindre framgångs

rika är personligheten mest avgörande för flertalet företagare. 

Arbetsmilj öarbetet 

Skillnaderna i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs är mycket stora mellan de två före

tagargmppema. 

Kortfattat kan man beskriva arbetsmiljöarbetet i de framgångsrika företagen 

som ett lagarbete baserat på dialog, samråd, samsyn och där personalen är engage

rad i hög grad. I de mindre framgångsrika företagen är arbetsmiljöarbetet i stor 

omfattning ett ensamarbete för företagama och personalen är passiv. 

Då det gäller huvudmål för och inriktning av arbetsmiljöarbetet uppvisar de 

olika företagargmppema stora skillnader. De framgångsrika vil l främst åstad

komma trivsel samt undvika skador och sjukdom hos personalen. Bland de 

mindre framgångsrika är det främsta kännetecknet avsaknad av långsiktiga mål 

och en låg ambitionsnivå, att klara av tillsynsmyndighetemas minimikrav. 

Likheterna är dock stora beträffande den formella skyddsorganisationen i 

företagsgrupperna. Skyddsombud finns vid de flesta företag. I samtliga företag 

där skyddsombud saknas anger företagarna att det för tillfället inte gått att rekry

tera skyddsombud bland personalen eftersom uppdraget uppfattas som otack

samt. En förhållandevis stor andel av företagen är anslutna ti l l företagshälsovård 

med både medicinsk och teknisk kompetens. Överlag utnyttjas den medicinska 

kompetensen inom företagshälsovården mer än den tekniska. 

Läget beträffande intemkontrollen är också tämligen likartad i de båda före

tagsgmppema och i de flesta företagen saknas intemkontroll. Den allmänna b i l 

den är att de framgångsrika företagarna hunnit lite längre med införandet av 

intemkontroll i sina företag. 

Resultatåterföring 

Resultatåterföringen t i l l företagarna varierar kraftigt i arbetsmiljöarbetet. Den 

största skillnaden mellan gmpperna är att framgångsrika företagare främst får 
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återföring från personalen, medan de mindre framgångsrika främst kontrollerar 

resultat själva och att personalen hos dem ger liten eller ingen återföring. 

Arbetsmil jön 

Bland de framgångsrika företagarna anser de flesta att arbetsmiljön är bra och i 

gmppen mindre framgångsrika bedömer de flesta att den är ganska bra. 

Åsikterna om arbetsmiljöarbetets effekter på arbetsmiljön varierar mellan 

företagargrupperna men den dominerande uppfattningen i båda grupperna är att 

arbetsmiljöarbetet resulterat i bättre trivsel och stämning. Jämför man åsikterna 

i de båda gmpperna förefaller det dock som om att de upplevda effekterna i de 

framgångsrika företagen är både fler och mer väsentliga än i de andra företagen. 

Sekundära utfall, belöningar eller bestraffningar 

Framgångsrika företagare upplever arbetsmiljöarbetet som mer belönande än vad 

gmppen mindre framgångsrika gör. 

Inre belöningar är främst positiva känslor av att ha lyckats klara av olika kon

kreta uppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Andelen företagare som upplever detta 

är något större bland de framgångsrika. 

Det verkar som om gmppen framgångsrika företagare upplever fler yttre 

belöningar eller bestraffningar jämför t med gmppen mindre framgångsrika. 

Jämför man de båda företagargrupperna ser man att de framgångsrika upp

lever att arbetsmiljöarbetet främst ger ökad effektivitet och produktivitet medan 

detta inte upplevs i lika h ö g grad bland de mindre framgångsrika. Bland dem är 

det istället små driftstörningar och förbättrat flyt i produktionen som anges som 

främsta sekundära belöning. Detta kan tolkas som att de framgångsrika i högre 

grad upplever positiva sekundära utfall medan de mindre framgångsrika i högre 

grad upplever att de undviker negativa sekundära utfall. 

Tillfredsställelse 

Båda fö re tagargmppema verkar tämligen nöjda med arbetsmiljön i de egna 

företagen. Det verkar dock krävas mindre för att de mindre framgångsrika före

tagarna ska känna sig nöjda med arbetsmiljön. 

De framgångsrika företagarna verkar vara något mer nöjda med både de 

sekundära utfallen av arbetsmiljöarbetet och med den egna insatsen. 

I båda före tagargmppema är det vanligaste önskemålet ett bättre agerande från 

personalens sida. De framgångsrika företagarna v i l l i första hand ytterligare för

bättra personalengagemanget medan de mindre framgångsrika främst önskar sig 

ett bättre intresse hos personalen, samt en mer ansvarstagande och aktiv personal. 
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6.2.4 Kompletterande resultat och diskussion 

I detta avsnitt kommerjag att komplettera och diskutera vissa resultat från min 

undersökning och försöka besvara den övergripande forskningsfråga mitt arbete 

haft. 

• H u r kan man beskriva arbetsmiljöarbetet i mindre tillverkande företag 

utifrån ett företagar- och motivationsperspektiv? 

Det är några resultat som jag speciellt vi l l framhålla och diskutera mera ut för

ligt. Dels är det själva motivationen för arbetsrniljöarbete, dels de arbetsmiljö

bedömningar som företagarna gjort, vidare läget beträffande intemkontrollen, 

men framför allt är det hur rolluppfattning och sättet att arbeta påverkar arbets

mil jöarbete t . 

Motivation för arbetsmiljöarbete 
Företagamas motivation för arbetsmiljöarbete är givetvis central i denna under

sökning. Skillnaden i motivation mellan extremgrupperna av företagare var inte 

så stor om man bara beaktar den motivationsgrad som företagarna själva anser att 

de har. Det helhetsintryck jag fått av motivationen hos företagarna stämmer dock 

inte med den motivationsgrad som företagarna uppgivit. 

Helhetsintrycket är att skillnaden i motivation är större och att främst de 

mindre framgångsrika företagarna framhållit sig som mer motiverade än vad de 

egentligen är. Jämför man angiven motivation med ansträngning förefaller det 

som om företagarna överdrivit sin motivation eller så har man underskattat sin 

ansträngning. Varken nedlagda kostnader eller avsatt arbetstid antar i de flesta fall 

några höga värden. M i t t intryck är att företagarna överdrivit sin motivation för 

arbetsmiljöarbete. 

Snarare än att vara mycket motiverade är de mindre framgångsrika företagarna 

lite motiverade alternativt varken lite eller mycket motiverade för arbetsmiljö

arbete. Den slutsatsen drar jag utifrån företagamas agerande som ska avspegla 

graden av motivation. Det finns också flera motsägelsefulla utsagor från dessa 

företagare som jag grundar mig på. Exempelvis att man anser sig vara väldigt 

motiverade samtidigt som man säger sig tänka väldigt lite på arbetsmiljöfrågoma 

eller att man gör väldigt lite trots att man inte upplever att det finns några större 

hinder för att göra mer. 

M i n egen bedömning av motivationen hos företagarna visar på större skill

nader i motivation mellan företagargmppema. Se figur 11 nedan där bedömd 

motivation redovisas för respektive företagare. 
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Min egen bedömning av 
företagamas motivation 

Väldigt 
mycket 

motiverad 
T T Y D 

Mycket 
motiverad 

P T , T Ä , 
S Y , M L , 
F K , M N 

T K , PL 

Varken lite 
eller 

mycket 
motiverad 

P E , S T L S 

Lite 
motiverad SI, F T G N 

Väldigt lite 
motiverad R L G E , SG H L 

Väldigt lite Lite Varken lite Mycket Väldigt Företagarnas egen 
motiverad motiverad eller motiverad mycket . . . . . . 

mycket motiverad bedömning av sm 
motiverad motivation 

Figur 11 Jämförelse mellan företagares uppfattning om sin motivation för arbetsmiljö

arbete och min egen bedömning av deras motivation för arbetsmilj öarbete. 

Företagarbeteckningar i fet stil anger framgångsrika företagare. Beteckningar 

i normal stil anger mindre framgångsrika företagare. 

Lägg märke t i l l att m i n bedömning av motivationsgraden stämmer överens 

bättre med de framgångsrikas egna bedömningar än med de mindre framgångs

rikas egna bedömningar . Nästan alla mindre framgångsrika anser sig vara mer 

välmotiverade än vad jag funni t dem vara. Företagaren R L ingår i gmppen fram

gångsrika företagare, men som tidigare nämnts så är denna placering mycket 

tveksam eftersom bristema i den fysiska arbetsmiljön är betydande v id företaget. 

Värt att notera är företagare M N , T K samt PL inte varit framgångsrika i sitt 

arbetsmiljöarbete trots att även jag anser dem vara mycket motiverade. Intressant 

är också att företagaren LS är framgångsrik trots att han enligt min bedömning 

inte är speciellt motiverad för arbetsrniljöarbete. Dessa undantag är exempel som 

visar på att det inte räcker med enbart motivation för att lyckas i arbetsmiljö

arbetet och att man i vissa fall kan lyckas även utan större motivation. 

Det kan finnas flera skäl t i l l att skillnaden i motivation mellan extremgrup

perna av företagare inte är större än vad som figur 11 visar. De framgångsrika har 

som regel redan åstadkommit en ganska bra arbetsmiljö i sina företag och mot i 

vationen att åstadkomma ytterligare förbättringar kan därför vara begränsad. De 
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mindre framgångsrika kan å andra sidan inför den som intervjuar vilja framstå 

som mer motiverade än vad de i själva verket är. Man kan nog räkna med att de 

flesta företagare inte vi l l framstå som mindre intresserade av att förbättra sina 

anställdas arbetsförhållanden. 

Anmärkningsvärt är att så pass många av de mindre framgångsrika företagarna 

inför en intervjuare anger att de har rätt låga förväntningar att lyckas i sitt arbets

miljöarbete (se tabell 13). Enligt McClelland (1965) är j u ett typiskt kännetecken 

för företagare att de har ett stort behov av att lyckas och prestera bra och för 

många bör det därför inte ha varit så lätt att medge att de har låga förväntningar 

på att lyckas. 

Båda företagargmppema förväntar sig primärt trivsel och bra relationer som 

följd av arbetsmiljöarbetet samt värderar detta högt. Detta kan kanske förklaras av 

att man inför en intervjuare v i l l framhålla det humanistiska perspektivet på 

arbetsmiljöarbetet. A v andra frågeställningar som behandlar belöningar för 

arbetsmiljöarbetet så kommer det dock fram att de sekundära effekterna, exem

pelvis ökad effektivitet, produktivitet, minskade driftstörningar, förbättrad 

kvalitet m m, är viktiga för företagarna. 

Då det gäller motivationsfrågoma är en vikt ig reservation att motivation för

ändras med tiden. I huvudstudien har jag dock inte funnit några klara variatio

ner i motivation trots att företagamas motivation undersökts vid två tillfällen med 

mer än ett års mellanrum. 

Arbetsmüjöbedörnningar 
Skillnaderna mellan interna arbetsmil jöbedömningar och bedömningar som 

görs av externa experter kan vara mycket stora9. I denna undersökning var min 

egen bedömning, vilken framgår av figur 12, inte alltför avvikande från de fram

gångsrika företagamas, medan avvikelsen var betydligt större mot de mindre 

framgångsrika företagarnas bedömningar . O m jag skulle ha gjort mera noggranna 

bedömningar av arbetsförhållandena är jag övertygad om att jag skulle hittat 

ytterligare brister vilket skulle ha lett t i l l ännu större skillnader mellan företagar

nas och mina bedömningar. Företagamas och mina egna bedömningar efter 

besöken skilde sig dock i några fall väsentligt från de expertbaserade b e d ö m 

ningarna v id urvalet av företag10. 

Bl a Johanesson (1991) har visat att expertbedömningar kan stämma mycket illa med anställdas upplevelser av 

arbetsmiljön. 

Utifrån urvalet av de olika företagen så skulle alla framgångsrika företag ha bra eller ganska bra arbetsmiljö. Alla 

mindre framgångsrika företag skulle på motsvarande sätt ha en arbetsmiljö som bör eller måste åtgärdas enligt 

den bedömningsskala som tillämpades. 
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Min egen bedömning av 
arbetsmiljön 

Bra P T , T T , 
F K 

Ganska bra T Ä , M L . 
S T 

L S , S Y . 
F T j 

Bör 
åtgärdas 

v» 
M N 

R L . 
PE. T K . 

G N 
H L . PL I 

Miste 
åtgärdas 

Si , C E SG I 

Företagarnas egen 

Miste Bör Ganska bn B n bedömning av 

åtgärdas ätgärdas arbetsmiljön 

Figur 12 Företagarnas bedömning av arbetsmiljön som helhet i det egna företaget. 

Jämfört med externa experters och min egen bedömning. Markeringar med 

fet stil anger företagare som utvalts som framgångsrika, medan markeringar 

med normal stil anger mindre framgångsrika företagare. 

Figur 12 kräver en förklaring. O m företagarnas bedömning av arbetsmiljön 

som helhet stämt överens med de externa expertemas (från Yrkesinspektion, 

företagshälsovård, Arbetslivsfond m fl) bedömning så hade samtliga markeringar 

befunnit sig innanför de skuggade områdena. Markeringarna med normal stil 

hade befunnit sig i områdena måste eller bör åtgärdas och markeringarna med 

fet stil hade befunnit sig i områdena ganska bra eller bra. Så är dock inte fallet 

utan den allmänna bilden är att mindre framgångsrika företagares bedömning av 

arbetsmiljön är klart mer positiv än de externa expertemas och min egen 

bedömning . 

I ett företag (RL) som initialt bedömdes som framgångsrikt av en handläggare 

vid Arbetslivsfonden har jag efter ett besök mycket svårt att förstå bedömningen . 

Möjl igen kan bedömaren ha värderat den psykosociala arbetsmiljön som mycket 

god, men den fysiska arbetsmiljön bör klart åtgärdas. Bristema i den fysiska 

arbetsmiljön var företagaren själv väl medveten om. I ett företag (YD) b e d ö m d e 

både företagaren och jag själv att arbetsmiljön bör åtgärdas, medan en skydds

ingenjör bedömde att den var bra eller ganska bra. I båda dessa företag var 

cheferna mycket trevliga personer och hade en klart positiv inställning t i l l 

Arbetslivsfond respektive företagshälsovård. 
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I två mindre framgångsrika företag fann jag att arbetsmiljön var klart bättre än 

vad yrkesinspektörema ansåg. En anledning ti l l inspektöremas mer negativa 

bedömning kan vara att cheferna på dessa företag (ST, FT) hade en klart negativ 

inställning t i l l Yrkesinspektionen och att detta kan ha påverkat yrkesinspektö

rernas bedömning . 

I tre av de mindre framgångsrika företagen (SI, GE, SG) hade man allvarliga 

säkerhetsbrister v id flera maskiner. Olika skydd var bortmonterade för att 

underlätta arbetet. Detta plus andra uppenbara brister medförde att mina 

bedömningar blev betydligt lägre än företagamas. 

När jag analyserade företagarnas bedömningar av arbetsmiljön och granskade 

deras skäl för att bedöma olika miljöfaktorer så visade det sig att de framgångsrika 

som regel kunde ange relevanta och många gånger objektivt grundade skäl för 

sina bedömningar . Man refererande exempelvis t i l l enkäter bland personalen, 

till mätningar av företagshälsovården eller så förde man lite längre logiska reso

nemang kring de faktorer man bedömde . De framgångsrika företagarna verkade 

i de flesta fall vara kunniga om aktuella risker och riskbekämpning inom 

arbetsmiljöområdet. I många fall bedömde man både exponeringstid och styrka 

i belastning. Jämfört med mina egna bedömningar av arbetsförhållandena så fanns 

det stora likheter även om företagarna tenderade att värdera förhållandena något 

mera positivt än vad jag gjorde. 

Hos de mindre framgångsrika företagarna framträdde en viss kunskapsbrist 

och oförmåga att motivera de egna bedömningarna. Hos denna gmpp företagare 

var det rätt vanligt att de inte kunde formulera sakliga skäl t i l l att de uppfattade 

arbetsmiljöläget på ett viss sätt. N ä r de försökte förklara sig slutade det ofta med 

korta motiveringar i stil med att " Jag bara tycker att det är så!" Detta behöver 

ändå inte innebära att deras bedömningar var felaktiga. De visade sig dock att de 

många gånger hade objektivt sett felaktiga uppfattningar om risker. Det mest 

drastiska exemplet utgörs av företagaren GE som gav följande helhetsbedömning 

av arbetsmiljön i sitt företag. 

BJ - Om du skulle titta på arbetsmiljön som helhet och bedöma den. 

GE - Ganska bra kommerjag att sätta där. 

BJ - Vad är det som gör att det hamnar på ganska bra? 

GE - Jo, för man ser ju att det fungerar. Det fungerar ju hela vägen. 

Denna bedömning ska då ses mot bakgmnd av att kontorslokalerna var smut

siga med dålig ordning. Papper, pärmar, reservdelar och försändelser hade sam

lats i en enda röra. Personalutrymmena var mycket smutsiga och illaluktande. 

Smutsiga kläder och handdukar låg slängda här och där. Verkstaden var smutsig, 
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kall och mycket mörk. Material och arbetsredskap låg utspridda över stora delar 

av golvytan så att det var svårt att ta sig fram. Ventilationsanläggningen var o t i l l 

räcklig. Skyddsanordningar var borttagna på maskiner för att underlätta arbetet 

med dem etc. 

Ytterligare exempel, dock inte lika extrema, är lätta att fmna och de visar att 

de mindre framgångsrika företagarna uppfattar och bedömer arbetsmiljön på ett 

markant annorlunda sätt än vad jag som extern bedömare gjort. Detta är också 

helt klart ett stort problem för andra externa bedömare, i första hand yrkesin

spektion och företagshälsovård. Hur ska de kunna övertyga en företagare att 

förbättra en arbetsmiljö som han eller hon redan uppfattar som ganska bra eller 

bra? 

Internkontroll och arbetsmiljö 
Läget beträffande intemkontroll och arbetsmiljö i företagen illustreras av figur 13 

nedan. 

Min egen bedömning av 
arbetsmiljön 

Bra P T , F K T T 

Ganska bra L S , S Y , 
M L , F T , 

ST 

TÄ 

Bör 
åtgärdas 

R L , PE, 
T K , H L , 

a 

M N Y D , G N 

Måste 
åtgärdas 

SI, G E , 
SG 

Min egen bedömning av 
Saknas Påbörjats Inordnad Ger tydlig intemkontrollen 

effekt 

Figur 13 Min egen bedömning av intemkontroll och arbetsmiljö i respektive företag. 

Markeringar med fet stil anger företagare som utvalts som framgångsrika, 

medan markeringar med normal stil anger mindre framgångsrika företagare. 

Den bedömningskala som använts är den skala som yrkesinspektionen själva 

använder när de bedömer intemkontrollen ute i företagen, se bilaga 12. Resul

taten från undersökningen av intemkontrollen redovisas i detalj i bilaga 13 och 

därför presenteras här endast de slutsatser jag dragit av undersökningen. 
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• Företagamas och myndighetsföreträdarnas personliga relationer kan ha 

påverkat både hur man bedömer arbetsmiljön och hur väl intemkon

trollkraven slagit igenom. 

• Det verkar finnas ett visst positivt samband mellan systematiskt arbets

miljöarbete och bra arbetsmiljö i de studerade företagen. 

• Ett arbetsrniljöarbete enligt internkontrollens formella krav är ingen 

garanti för en bra arbetsmiljö. Två av de undersökta dåliga företagen 

uppfyller tämligen bra de formella kraven i intemkontrollen, men har 

samtidigt en klart dålig arbetsmiljö. 

• Det går att bedriva ett bra arbetsrniljöarbete utan en omfattande doku

mentation. Flera av de bra företagen har ett välordnat arbetsrniljöarbete 

med liten dokumentation. 

M i n övergripande slutsats av detta är att kravet på intemkontroll måste t i l l -

lämpas med o m d ö m e . Yrkesinspektionen får inte tappa greppet om själva 

arbetsmiljön och bara inrikta sig på intemkontrollen vid sin tillsyn. Systematik 

och dokumentation i arbetsmiljöarbetet är ingen garanti för en bra arbetsmiljö 

och kan säkert i vissa fall bidra t i l l att dölja missförhållanden i arbetsmiljön. För 

inspektionen gäller det även att inte i onödan kräva dokumentation av mindre 

företag. Detta är speciellt viktigt eftersom många företag inte upplever någon 

större nytta av dokumentationen för egen del. O m man överdriver kravet på 

dokumentation riskerar inspektionen att snabbt tappa det goda förtroende man 

har i de flesta företag. Dessutom finns en uppenbar risk att kraven kan uppfattas 

som rent myndighetsmissbruk. 

RoUuppfattning och sätt att arbeta färgar av sig på arbetsmiljöarbetet 
Man kan se att sättet att organisera och arbeta med arbetsmiljön färgas av hur 

arbetet i övrigt är organiserat och hur chefen leder verksamheten. Detta gäller 

både för de framgångsrika och de mindre framgångsrika företagarna, vilket fram

går av figur 14 och figur 15 nedan. 
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R o l l u p p f ä t t n i n g , sätt att arbeta Arb etsmiljöarb ete Arbetsmiljö 

Organisation 

• delegering 7 

• kundfckus 4 

• kompetens

utveckling 3 

• klara riktlinjer 

och mål 3 

Ledarstil 

• d i r ek tkon tak t 
och dialog 8 

• til låter misstag 3 

• uppmunt ra r t i l l 

försök 3 

• b e r ö m m e r 3 

• samsyn och 

samförs tånd 2 

• r ådg ivande 2 

Organisation 

• delegering 4 

• integrerat med 

övrigt arbete 3 

• oplanerat 3 

m å n a d s m ö t e 2 

skyddsrond 2 

Ledarstil 

• d i rek tkontakt 
och dialog 5 

• samsyn och 

samförs tånd 4 

• lösa problem 

direkt 3 
• engagerar 2 
• l yhö rd för 

ö n s k e m å l 2 

Personalens agerande 

engagerad, aktiv, 

tar ansvar 6 
• föreslår lösningar 3 

• ställer krav 3 

• förbättrar s jäha 2 

Bra arbets

miljö 7 

Figur 14 Samband mellan rolluppfattning, sätt att arbeta och arbetsmiljöarbete och 

arbetsmiljö hos gruppen framgångsrika företagare. Antal berörda företagare 

anges efier respektive kännetecken. 

Figur 14 visar hur arbetsorganisation och ledningsstil resulterar i ett positivt 

agerande av personalen på arbetsmiljöområdet och en bra arbetsmiljö. 

Genom sitt sätt att organisera och leda har de framgångsrika företagarna lyckats 

engagera personalen i arbetsmiljöarbetet på ett förtjänstfullt sätt. Istället för att 

formalisera arbetsmiljöarbetet har man satsat på dagliga och direkta kontakter 

med personalen. Genom dialog och diskussion hålls arbetsmiljöarbetet aktuellt 

och levande. Delegering ett viktigt inslag både i framgångsrika företagares r o l l 

uppfattning och arbetsrniljöarbete. Samsyn och samförstånd är också ett mycket 

viktigt inslag i arbetsmiljöarbetet och detta betonas mer i arbetsmiljöarbetet än i 

det övriga arbetet. 

Som jag uppfattar det är det främst företagamas satsning på att skapa engage

mang och ansvarstagande hos personalen som gjort att de lyckats med att skapa 

en bra arbetsmiljö i sina företag. Istället för att själva ta på sig hela arbetsmiljö-

ansvaret har man fördelat ut det och gjort det t i l l en uppgift för alla och envar. 

Engagemang och ansvarstagande hade knappast gått att åstadkomma i motsva

rande grad med en traditionell Tayloristisk arbetsorganisation och med traditio

nell ledarstil. Bland de framgångsrika företagarna fmns visserligen en person som 
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arbetar enligt den traditionella modellen, men då har han lyckats åstadkomma 

en bra fysisk arbetsmiljö nästan på egen hand. 

Rolluppfättning, sätt att arbeta Arbe tsmiljöarbe te Arbetsmiljö 

Organisation 
• chefen i centrum 8 
• saknar ledningsfilosofi 3 
• vill ha självständig 

personal 3 

Ledarstil 
• chefen bestämmer 8 
• frihet att agera för 

personal 3 
• personal är kompisar 2 
• personal ska trivas 2 

Organisation 
• osystematiskt, oplanerat 

akut 7 
• åtgärdar själv 3 
• städning 2 
• styrs av verksamhet 2 

Ledarstil 
• bedömer, avgör själv 6 
• manar på, tipsar 5 
• direktkontakt 4 
• lyhörd för önskemål 2 

Personalens agerande 
• påverkar lite, passiv 

ställer få krav 7 
• tar upp större 

akuta problem 4 
• dålig ordning och 

renhållning 3 
• svår att engagera 2 
• diskuterar problem 2 

Mindre bra 
arbetsmiljö 9 

Figur 15 Samband mellan rolluppfattning, sätt att arbeta och arbetsrniljöarbete hos 

gruppen mindre framgångsrika företagare. 

För de mindre framgångsrika företagama som i stor utsträckning agerar som 

traditionella chefer och som i flera fall saknar en klar och genomtänkt lednings

filosofi kan man se att det resulterat i ett oplanerat, spontant och akut arbets

miljöarbete i dess negativa bemärkelse. Den traditionella ledarrollen där chefen 

är satt i centmm för uppmärksamheten har resulterat i en passiv personal som 

ställer få krav på arbetsmiljön. I stort sett är det bara större akuta problem som 

påpekas från deras sida. Istället avgör och agerar chefen ofta på egen hand i 

arbetsmiljöärenden. 

Den bild som framträder av två olika typer av chefer påminner starkt om den 

bild som Tånnander och Marklund (1994) redovisar. De presenterar två ledar

stilar och dess effekter på medarbetarna. Med hjälp av ett antal nyckelord jämför 

man de två chefstyperna "Hjäl techefen" och "Dialogchefen" med varandra. 

Jämförelsen redovisas i figur 16 nedan. 
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"Hjältechefen" 

- Kan allt 

- Vet allt 

- Talar om vad och hur allt ska göras 

- Tar över ansvaret 

- Bestämmer 

Effekten blir 

- Passiva medarbetare som "drabbas" 

- Lågt engagemang 

- Låg kompetenstillväxt 

"Dialogchefen" 

- Kan inte allt 

- Vet inte allt 

- Talar inte om, intresserar sig, frågar 

- Överlämnar ansvar 

- Stödjer, tillför resurser 

Effekten blir 

- Aktiva medarbetare som "medskapar" 

- Högt engagemang 

- Hög kompetenstillväxt 

Figur 16 Olika chefstyper och deras påverkan på medarbetarna (Tånnander och 

Marklund 1994). 

Axelsson (1996) menar att Tånnanders och Marklunds beskrivning är en kari

katyr men en relevant karikatyr som har stöd i empirin, i erfarenheter från flera 

större svenska industriföretag. 

De samband jag funnit mellan rolluppfattning, sätt att leda och arbetsmiljö

arbete, arbetsmiljö leder in diskussionen på området arbetsorganisation, ledning 

och kompetensutveckling. 

Forskningen inom detta område är mycket omfattande och i huvudsak 

inriktad på situationer som gäller för större företag och organisationer. Docherty 

(1996) har sammanfattat en betydande del av litteraturen inom området och 

speciellt L-programmets 1 erfarenheter av organisatoriska fömtsättningar och 

stmkturer som stödjer lärande i arbetslivet. Jag kommer här att ta upp vissa delar 

som Docherty skrivit om och vilka jag uppfattat som intressanta och relevanta för 

arbetsmiljöarbetet i mindre företag. Främst kommerjag att beröra aspekter som 

kan hjälpa t i l l att förklara varför de framgångsrika företagarna lyckats i sitt arbete 

med arbetsmiljön. Följande delvis överlappande och kompletterande områden 

kommer att tas upp: 

L-programmet står för "Programmet för Lärande Organisationer", ett forsknings- och utvecklingsprogram som 

finansierades av dåvarande Arbetsmiljöfonden. Programmets mål var att finna nya kunskaper, pröva nya 

arbetssätt för att ta tillvara på erfarenheter och öka lärandet i företag och förvaltningar. Mellan 1992-95 arbetade 

ett 40-tal foretag parallellt med verksamhets- och personalutveckling inom programmet. 

154 



- arbetsorganisation och kompetensutveckling, 

- organisationsstruktur - fo rm för erfarenhetsutbyte, 

- dialog, diskussion, reflektion, 

- lokala experiment - positiv kultur och ledarstil, 

- visioner och värdering av personal. 

Nya arbetsorganisationer och kompetensutveckling är int imt förknippade 

med varandra. För att en arbetsorganisatorisk förändring ska fungera krävs att 

personal utvecklar ny kompetens men samtidigt så krävs arbetsorganisatoriska 

förändringar för att kompetens ska kunna utvecklas och fa någon effekt. I en 

sådan intrikat situation är givetvis ledningens roll och agerande av stor betydelse. 

Beträffande organisationsstrukturen är det enligt Docherty (1996) viktigt att 

skapa utrymme och f o m m för ett systematiskt och regelbundet utbyte av 

erfarenheter. Vidare är det enligt Docherty viktigt att kunna reflektera över och 

diskutera om de erfarenheter som gjorts i arbetet. Reflektion är en v ik t ig ingre

diens i lärandet och innebär en kritisk prövning av föreställningar och antagan

den om verkligheten. Handlingamas mål och konsekvenser måste också grans

kas. H ä r är det centrala att outtalade föreställningar och antaganden blir uttalade. 

Södergren (1996) som behandlat lärandets ledarskap betonar vikten av att 

ledare ska skapa förtroendefulla dialoger, kunna lyssna, diskutera och ge råd och 

stöd. H o n menar också att dessa roller är minst lika viktiga som att skapa organi

satoriska strukturella fömtsättningar för komptensutveckling. 

Utrymme för experiment och eftertanke är viktiga ingredienser enligt 

Docherty (1996). Lokala experiment är betydelsefulla för individers kompe

tensutveckling. Med ett lokalt experiment avses när en enskild anställd prövar 

nya sätt att lösa sina arbetsuppgifter. Detta kräver dock att personen i fråga har 

målen klara för sig och att det fmns resurser, information och handlingsutrymme 

som möjliggör ett experiment. Det behövs också ett stimulerande lärklimat som 

uppmuntrar t i l l rimligt risktagande och tolererar rimliga misstag. 

En positiv kultur och lärvänlig ledarstil är viktig för att åstadkomma en kom

petensutveckling inom ett företag. Kultur kan liknas vid det ki t t som håller en

skilda medarbetare och gmpper tillsammans. Denna kultur kan både förhindra 

och underlätta kompetensutveckling. Björkman och Lundqvist (1992) pekar t ex 

på att skillnader mellan arbetarkultur och tjänstemannakultur kan hindra både 

arbetsorganisatorisk förändring och en individuell kompetensutveckling på en 

arbetsplats. Normer, som nedvärderar abstrakta arbetsuppgifter, vidareutbild

ning, meritering, karriär och individuellt ansvar i arbetet, är kulturella aspekter 

som kan vara hindrande. Kulturella aspekter som stödjer lärande är: betoning på 

handling, initiativ och risktagande, tolerans för olikheter i uppfattningar samt för 

osäkerhet och felhandlingar samt betoning på att uppmuntra reflektion och 

kritisk prövning av arbetsplatsens kultur. Särskilt de vedertagna "sanningarna" 

om vad som är naturligt, möjligt och önskvärt. 
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Ledarstilen är ett viktigt inslag i kulturen på en arbetsplats. Ett allmänt och 

svårt problem är här ledningens avvägning mellan att stödja och att styra perso

nalen. Ledningen ska hela tiden uttrycka sitt stöd men samtidigt inta en position 

på avstånd för att inte onödigt styra och störa personalen anger Docherty (1996). 

En mycket vikt ig del av ledarstilen är hur man hanterar misstag. För lärande 

och kompetensutveckling är denna del av ledarskapet speciellt relevant. Den 

traditionella inställningen att negativt kritisera den som misslyckats måste frångås 

eftersom en anställd då lär sig att det är bättre att inte göra någonting än att riskera 

att göra misstag och bestraffas. Istället måste man se misslyckanden som utveck

lande och stärkande. Genom misslyckanden stärks förmågan att anpassa sig t i l l 

förändringar i omvärlden och framtiden. Genom att uppmana medarbetare att 

experimentera och pröva på nya uppgifter, även om det kan innebära risk för 

smärre misstag, så kan det bidra t i l l en positiv utveckling skriver Docherty 

(1996). 

Studier har enligt Docherty (1996) visat att de mest genomgripande och om

fattande industriella förändringsprogrammen varit baserade på visioner och led

ningens positiva värdering av de anställda. Kompetensstrategierna byggde på en 

stark tro på den enskilde medarbetarens förmåga att bidra t i l l företagets mål samt 

på den enskildes kreativitet, initiativkraft och beslutsförmåga. 

H u r stämmer då detta med de företagare som jag studerat? En analys visar på 

följande förhållanden inom respektive område. 

Arbetsorganisation och kompetensutveckling i företagen 
Bland de studerade framgångsrika företagen finns exempel på både drastisk och 

mer långsiktig utveckling av arbetsorganisation och kompetensutveckling. De 

mest drastiska exemplen utgörs av företagarna LS och PT. Båda var mer eller 

mindre tvingade att genomföra radikala omorganisationer och satsa på kompe

tensutveckling for att deras företag skulle överleva. Båda hade drabbats av allvar

liga och akuta hälsoproblem som ledde in utvecklingen mot delegering, k o m

petensutveckling och kundorientering. 

Företagaren T T utgör det mest klara exemplet på en medveten och successiv 

utveckling av arbetsorganisation och personalkompetens. T T har en lednings

filosofi som innehåller några bärande element. Dels att ingen är och ska vara 

oumbärlig i företaget och att man därför delegerat både ansvar och befogenheter 

t i l l personalen så att ledningen kan vara frånvarande utan att verksamheten 

stannar av. 

TT - Jag har ju själv försökt hela tiden och det har ju varit min ambition, att ingen 

Jar vara oumbärlig. Utan det ska fungera om någon är borta. Man får inte vara oum

bärlig. Det ska flyta. 
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Personalen har därför utbildats successivt så att den klarar av de flesta av de 

f ö r e k o m m a n d e arbetsuppgifterna inom produktion och enklare administration. 

T T vi l l att personalen ska ta för sig av nya uppgifter och uppmuntrar på olika sätt 

t i l l detta. Genom delegeringen skapas även utrymme för ledningen att arbeta 

med mer övergripande frågor. 

Aven företagarna Y D och FK har gjort betydande successiva målmedvetna 

satsningar på arbetsorganisation och kompetensutveckling. 

Organisationsstruktur - form for erfarenhetsutbyte 
De flesta framgångsrika företagare i min studie har inte valt att systematisera 

erfarenhetsutbytet i form av speciella möten . Visserligen har några av företagarna 

organiserat regelbundna möten, men det är inte dessa möten som i första hand är 

viktiga. Viktigast är i stället att man valt att hålla en nära nog kontinuerlig dialog 

med sin personal. Exempel på detta ges nedan. 

Dialog, diskussion, reflektion 
Ett tydligt kännetecken för nästan alla de framgångsrika företagama är att de är 

mycket måna om att hålla en fungerande dialog med personalen. Företagaren 

SY är ett tydligt exempel på detta. Som chef engagerar SY sig mycket i de 

anställda och han upplever att medarbetarna också uppfattar detta positivt. 

Personalen i sin tur intresserar sig för hans arbete. Han försöker att varje dag ha 

minst ett bra samtal med varje medarbetare, både för dennes och för sin egen 

del. Diskussion, dialog och fungerande relationer är speciellt viktiga anser SY. 

SY - ... varje förmiddag försöker jag prata. Ha gått runt och pratat med alla. Om 

vad som helst, va. Jag tycker ju om att prata. Det ger mig ju någonting. Det är inget 

som jag känner att det är något konstigt. Och intresserar sig för vad folk gör. Sam

tidigt kollar upp "Vad ska du göra idag? Och vad har du på gång?" För alla jobbar 

så individuellt. 

Ett annat exempel utgörs av företagaren Y D som vi l l ha en dialog med de 

anställda innan han fattar beslut som är viktiga för dem och företaget. 

YD - Jag har valt det här sättet att jobba därför att det är så att säga min natur, att 

vara som människa. Att för det första så vill man ju komma fram till så breda lös

ningar som möjligt. Jag gillar inte. det här toppstyrda. Jag vill ha en harmoni i 

besluten. Och det far du inte om du inte för en vettig dialog med inblandade parter. 

Y D är ute i anläggningen en stor andel av sin arbetstid och pratar då mycket 

med de anställda för att hålla sig informerad och för att upprätthålla kommuni

kationen med driftpersonalen. 
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YD - Det är några ben som jag står på. Dels är det direktkontakten och så har jag 

det här med samråd. Att jag pratar med folk och så försöker jag få dem aktiva. Jag 

vill ha en engagerad personal. För har man en engagerad personal då får man också 

fram synpunkter och man får också fram förslag. 

Företagaren FK utgör ytterligare ett exempel. V i d Finmek A B eftersträvar 

man en helhetssyn på företaget, betonar FK. När ledningen startade företaget så 

hade man därför ett mycket nära samarbete med personalen och detta intima 

samarbete har man fortsatt att utveckla ti l l en väl fungerande dubbelriktad 

kommunikation. Chef och personal träffas flera gånger varje dag och arbets-

mil jöfrågoma u tgör en del av det som diskuteras. 

FK - Jag har väldigt mycket kontakter med personalen. Träffar ju varenda person 

många gånger om dagen. Det blir ju så på ett litet företag. Man är ett team egent

ligen. Och i det teamet ingår ju även jag så att jag menar, även om jag äger det här 

företaget så ser jag ju mig som, ja som en av dom, egentligen. Utan vi är ju härför 

att vi som ska göra det härpå ett visst sätt. 

I företagen används dialogen både i den löpande verksamheten och för att 

utveckla olika områden . 

Bland de framgångsrika företagarna är det endast företagaren M L som inte 

framhåller vikten av dialog, diskussion med personalen. M L som tillämpar en 

traditionell ledarroll föredrar istället att diskutera med övriga i företagsled

ningen. 

Lokala experiment - positiv kultur och ledarstil 
Många av de framgångsrika företagarna tillåter och uppmuntrar mycket medvetet 

personalen t i l l att pröva på nya uppgifter och söka lösningar på olika problem. 

På så sätt stimulerar man personalen att öka sin kompetens och kapacitet. Fö l jan

de exempel visar på detta. 

I samband med att LS förändrade sitt sätt att leda företaget fick de anställda 

börja arbeta utifrån vad de var intresserade av. LS tillät personalen att pröva på 

nya uppgifter på ett sätt som han inte gjort tidigare. Personalen växte och ut 

vecklades med de nya uppgifterna och blev mer och mer självständiga och i n i t i 

ativrika i sitt arbete. Den ökade självständigheten märktes även utanför jobbet. 

LS - Så killama är inte bara vanliga reparatörer och montörer. Dom är säljare. Dom 

är allt du kan tänka dig inom ett företag och de tar egna initiativ ... 

LS - Till och med en av grabbamas fru ...sa att; -"Kalle har blivit helt eljest. Förr 

skulle han alltid ha en kompis om han gjorde något. Nu, han gör allting själv". 
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Företagaren PT beklagar att han inte tidigare upptäckt vilken resurs perso

nalen kan vara i ett företag och att den traditionella chefsrollen bromsat perso

nalens utveckling. 

PT - ... Och jag garanterar att skulle jag vara 25 år idag, så skulle jag satsa på att 

hjälpa småföretag. Sådana här 5-10 mans företag, hjälpa dom att inse det. Jag 

skulle satsa mitt liv på det. Och tjäna pengar på det då. Lyfta bort chefen bokstav

ligen. Att nu ska vi klara av det här. Tänk vad fantastiskt, va? Nu går du och kokar 

kaffe säger man åt honom bara. Och så upptäcker han att han har jobbat 30 år och 

det har gått bra, men han har ändå varit en bromskloss hela tiden. Släpp jobbarna 

loss det är vår! 

Den psykosociala arbetsmiljön har enligt PT också förbättrats genom att per

sonalen blivit mindre ängslig, mera självständig i tanke och handling samt mera 

handlingskraftig i det mesta. 

PT -1 början var de väldigt rädda när jag for bort några veckor eller så där. De var 

rädda att det kommer frågor som dom inte kan, va. Men nu är det slut med det. 

Dom är inte rädda för någonting. 

PT - Jag har ett exempel bara ... Han var ganska ny här. Han kom och sa att nu 

har jag sålt en huv. Och han hade tagit betalt för den så jag skulle aldrig haft mage 

att få så mycket. Och han var så glad. Jag tror att han hade fått 10 procent mer än 

vad jag skulle ha fått. Han hade rent ut sagt att det går inte att pruta något mer. Jag 

menar att sånt lyfter ju en människa enormt. 

PT - Folk har blivit mer aktiva när de har fått den här delegeringen. Det börjar att 

hända saker istället för att man bara pratar om vad som borde göras. 

Den framgångsrike företagaren LS menade att det var viktigt att medarbetare 

fick pröva på uppgifter och lära sig dem även om han själv kunde utföra dem 

snabbare. 

LS - Vaför ska jag göra det? Låt han göra det om än det tar en halvtimma längre. 

Han lär sig ju. 

Flera av de framgångsrika företagarna betonar hur viktigt det är att få perso

nalen att handla, ta initiativ och att man stöttar detta genom att undvika negativ 

kritik. Exempelvis är företagaren PT mycket försiktig med negativ kr i t ik och 

har satt i system att hellre själv ta på sig misslyckanden än att kritisera medarbe

tare. 
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PT- Det gäller att vara tydlig som chef. Sedan måste man vara försiktig med kritik. 

Som när någon gör något fel då. Han gjorde sitt bästa och gjorde fel. Då kommer han 

och då får han skäll, va. Alltså, det är det mest fruktansvärda som kan hända. Du 

kan knäcka den starkaste på det sättet. 

PT - Man får vara försiktig och tänka sig för innan man säger något. Och så får man 

ta på sig skulden. Jag har många gånger sagt att det här är det svåraste kanske som 

finns. Att det här var mitt fel, även om dom har gjort det. Det här var mitt fel. Det 

här borde jag ha tänkt påför länge sedan. 

PT -Jag tänker på framtiden och tar på mig mera skuld än jag egentligen har. Och 

då vågar dom göra fel, va. Jag menar att dom blir så glada när man säger att det här 

felet gjorde jag redan i början av 60-talet och ändå har jag inte tänkt på det här. 

Positiv kri t ik och tydligt uttalat beröm används av PT för att stimulera perso

nalen att ytterligare växa i sina nya roller. Personalen tillåts göra misstag och lära 

av dem. För att kunna fungera som en ledare som betonar laget måste man även 

ha skaffat sig en självinsikt i hur man fungerat tidigare som ledare och noga akta 

sig för återfall i den gamla rollen. Det är dock inte lätt påpekar PT som själv 

upplevt svårigheterna att avhålla sig från en traditionell detalj styrande och kon

trollerande ledarroll. 

PT -Jag läste i en tidning nyligen, ... Då var det en företagsledare, en större före

tagsledare, som berättade att han hade varit hinder för det. Och jag upplevde precis 

så. Han berättade att han ska ju sätta ut mål, stora mål och sedan se till att man 

uppnår dom. Han sa att han upptäckte att han håller på och petar i smågrejer. Och 

det var det, jag har hamnat i det... och inte mått bra. Så att jag skulle vilja säga att 

jag är det största hindret. 

Företagaren SY har satsat på att få en aktiv och engagerad personal. För att 

åstadkomma detta har han valt att delegera ut ekonomiskt ansvar så långt som 

möjligt. Personal ska våga ta beslut och lösa olika problem på egen hand menar 

SY. Vidare är det viktigt att ge klara riktlinjer och mål för verksamheten, samt 

att kontinuerligt berömma och ge positiv kri t ik av medarbetarna, anser SY. 

SY - ... Man ska vaga att ta beslut. Dom ska ha ansvar och befogenheter. Det man 

behöver köpa in ska man köpa in men du ska tänka på ekonomin så att det blir rått. 

Var och en får ta väldigt stora beslut. Man ska inte behöva fråga mig om vi ska ta det 

här jobbet, om det är ett chansjobb eller ... 
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Företagaren T T är ytterst försiktig med negativ kri t ik av personalen. Istället 

tillåter hon personalen att prova nya uppgifter, göra misstag och lära av dem. 

Beröm och uppmuntran tillämpas för att stimulera personalen t i l l aktivitet. 

TT - Vi aktar oss medvetet för att kritisera, men samtidigt måste man ju ibland 

dela ut kritik. Men det är svårt. Det upplever jag. Jag har ju upplevt det där ett 

tag. Man kan ju säga till hur snällt som helst, alltså. Inte mena nåt missriktat, men 

... aj, aj. Man kan alltså var väldigt försiktig, men ändå kan det misstolkas. Det är 

svårt. Det där är ju lite olika på person också. 

För företagaren T T är det viktigt att prova sig fram för att fa väl fungerande 

lösningar på olika problem. H o n är själv beredd att prova nya lösningar utan att 

lägga in personlig prestige i att själv hitta lösningarna. Tillsammans med persona

len diskuterar hon vilka förslag som ska provas. 

TT - För man får ju aldrig liksom säga nej till att prova något nytt inte. Jag håller 

inte på min prestige utan jag vill ju komma fram till det bästa. Det ska ju fungera 

och kännas rätt också ...ja att det jungerar bra om vi gör så här då. För det är ju 

mycket man kan ha här, teoretiskt, men gör man det i praktiken såfunkar det inte 

alls. Så att man får ju inte alls låsa sig på nåt sätt, utan det är ju att prova sig fram. 

Fler exempel går att redovisa och den sammantagna bilden av de framgångs

rika företagarna visar att lokala experiment och en positiv kultur och ledarstil 

innehar en central position. 

Visioner och värdering av personal. 
Rena visionsbaserade förändringar har knappast genomförts men både bland 

framgångsrika och mindre framgångsrika företagare har man haft en mycket 

positiv inställning t i l l sina anställda. I första hand har man betonat att personalen 

är mycket lojal och ställer upp på övertidsarbete och andra extra insatser när så 

krävs. M i t t intryck är dock att de framgångsrika också har haft en större til l tro t i l l 

medarbetarnas kreativitet, initiativkraft och beslutsförmåga. Det har inte alltid 

varit så men genom olika förändringar så har man kommit fram t i l l denna insikt. 

Tydligast gäller det för företagarna LS och PT. 
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Sammanfattning av viktiga resultat - några svar på forskningsfrågan 
I början av denna avhandling presenterade jag en övergripande forskningsfråga. 

• Hur kan man beskriva arbetsmiljöarbetet i mindre tillverkande företag 

utifrån ett företagar- och motivationsperspektiv? 

Jag ska här sammanfatta och kommentera några av de resultat som jag anser 
ger vissa svar. 

Bilden av vad som motiverar företagare till arbetsrniljöarbete är inte entydig, 

enkel eller generell. Eftersom motivationen för arbetsrniljöarbete uppvisar stora 

individuella skillnader bör den främst betraktas som ett individuellt fenomen. 

M i n undersökning visar dock att utfallen av arbetsmiljöarbetet ofta är viktiga 

för motivationen och att det fmns en mängd primära och sekundära utfall som 

värderas högt, både i fo rm av förväntade och infriade resultat. 

Då det gäller de direkt uttalade förväntningarna på arbetsmiljöarbetet så upp

visar företagarna i huvudsak ett humanistiskt perspektiv, de tror och hoppas att 

arbetsmiljöarbetet främst ska resultera i bra trivsel och relationer. Även om de 

flesta företagare inte i första hand förväntar sig positiva sekundära effekter av 

arbetsmiljöarbetet så har många ändå bestämda uppfattningar om sådana effekter. 

De sekundära effekter som förts fram av företagarna i huvudstudien är delvis 

olika i de två företagargmppema. De företagare som varit framgångsrika i 

arbetsmiljöarbetet upplever främst effekter i form av ökad effektivitet och pro

duktivitet medan små driftstörningar, bättre flyt i verksamheten är mer betonat 

hos de mindre framgångsrika. 

Studien av framgångsrika respektive mindre framgångsrika företagare indike

rar att graden av motivationen för arbetsrniljöarbete skiljer sig mellan gmpperna 

och är högre bland de framgångsrika företagarna. 

De flesta mindre framgångsrika företagare tenderar att bedöma arbetsmiljö

förhållandena i det egna företaget alltför positivt, åtminstone vid en jämförelse 

med externa experters bedömningar . Detta kan utgöra en vikt ig förklaring t i l l 

bristande motivation att förbättra förhållandena i det egna företaget. 

Man kan se att sättet att organisera och arbeta med arbetsmiljön färgas av hur 

arbetet i övrigt är organiserat och hur chefen leder verksamheten. Detta gäller 

både för de framgångsrika och de mindre framgångsrika företagama 

Genom sitt sätt att organisera och leda har de framgångsrika företagarna lyckats 

engagera personalen i arbetsmiljöarbetet på ett förtjänstfullt sätt. Istället för att 

formalisera arbetsmiljöarbetet har man satsat på dagliga och direkta kontakter 

med personalen. Genom dialog och diskussion hålls arbetsmiljöarbetet aktuellt 

och levande. Delegering är ett viktigt inslag i framgångsrika företagares arbets

rniljöarbete. Istället för att själva ta på sig arbetsmiljöansvaret har man fördelat ut 

det och gjort det t i l l en uppgift för alla och envar. Lika tydlig är betoningen på 

samsyn och samförstånd i arbetsmiljöfrågor. 

162 



Som jag uppfattar det har de framgångsrika företagamas satsning på att skapa 

engagemang, ansvarstagande och aktivitet hos personalens gjort att de lyckats 

med att skapa en bra arbetsmiljö i sina företag. Ett motsvarande engagemang och 

ansvarstagande hade knappast gått att åstadkomma med traditionell Tayloristisk 

arbetsorganisation och ledarstil. 

För de mindre framgångsrika företagama som i stor utsträckning agerar som 

traditionella chefer kan man se att det resulterat i ett oplanerat, spontant och 

akut arbetsmiljöarbete i dess negativa bemärkelse. Den traditionella ledarrollen 

där chefen är satt i centmm för uppmärksamheten har resulterat i en passiv per

sonal som ställer få krav på arbetsmiljön. I stort sett är det bara akuta problem 

som påpekas från deras sida. Istället får chefen i hög grad själv avgöra och agera i 

frågor som kommer upp inom området arbetsmiljö. 

Studien indikerar även att kravet på intemkontroll måste tillämpas med o m 

döme . Yrkesinspektionen får inte tappa greppet om själva arbetsmiljön och bara 

inrikta sig på intemkontrollen vid sin tillsyn. Systematik och dokumentation i 

arbetsmiljöarbetet är ingen garanti för en bra arbetsmiljö och kan säkert i vissa 

fall bidra t i l l att dölja missförhållanden i arbetsmiljön. För inspektionen gäller 

det även att inte i onödan kräva dokumentation av mindre företag. Detta är 

speciellt viktigt eftersom många mindre företag inte upplever någon större nytta 

av dokumentationen för egen del. 

Studien visar även att företagamas och myndighetsföreträdarnas personliga 

relationer kan ha påverkat både hur man bedömer arbetsmiljön och hur väl 

intemkontrollkraven slagit igenom. Detta bör också beaktas av tillsynsmyndig

heten. 

6.3 R E S U L T A T E N S V A L I D I T E T O C H R E L I A B I L I T E T 

Innan jag presenterar de förslag jag har för hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras i 

de mindre företagen vi l l jag först diskutera resultatens validitet och reliabilitet. 

Eftersom jag använt mig av kvalitativ metod använder jag mig av de validitets-

begrepp som är kopplade t i l l denna metod. Det handlar dels om en validitet 

som förknippas med de tolkningar som en forskare gör av sina insamlade data, 

vilka mönster han finner och utvecklar, eventuellt t i l l färdiga teorier. Dels 

handlar det o m en validitet som baseras på hur tillämpbar, hur praktiskt använd

bar en utvecklad teori eller modell är. 

Ett av de vanligaste sätten att validera tolkningar är att på olika sätt återföra 

tolkningarna t i l l de personer som man undersökt samt att beakta deras syn

punkter på tolkningarna för att eventuellt förändra desamma. 

I mina utskrifter av de bandade intervjuerna kan jag se att jag på ett tämligen 

omedvetet sätt direkt försökt att tolka och validera olika företagares utsagor. Jag 

har gjort korta sammanfattande tolkningar och frågat företagare om jag uppfattat 
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dem rätt när de uttryckt sig på ett sätt som jag funni t tvetydigt eller oklart. Jag 

kan också i intervjuerna se att jag borde utnyttjat denna teknik mera medvetet 

och i större omfattning för att få säkrare resultat. V i d ett intervjutillfälle är det lätt 

att tro att man förstår den man intervjuar på ett bra sätt, men när man sedan lyss

nar på en bandupptagning och analyserar en ordagrann utskrift upptäcker man 

många gånger tvetydigheter. 

Jag har även utnyttjat återföringsteknik på så sätt att jag sammanställt skriftliga 

sammanfattningar av intervjuerna och låtit de intervjuade företagarna kommen

tera dem. Sammanfattande text har här varit kompletterad med rena citat från 

intervjuerna. Endast i några få fall har företagare velat förtydliga eller korrigera 

det material som de fått sig tillsänt. I de flesta fall har det då handlat om att före

tagare velat språkligt förbättra och förtydliga de citat som ingått i sammanfattning

arna. V i d denna validering fick varje företagare endast granska de uppgifter som 

berörde dem själva. Som jag ser det så har bandningen av intervjuerna och de 

ordagranna utskrifterna bidragit t i l l att korrigeringarna blev så få som de blev. 

Utifrån de validerade intervjukoncentraten har j ag därefter utformat skriftliga 

beskrivningar av respektive företag och företagare ut ifrån den motivationsmodell 

som redovisas i kapitel 5. Varje företagare har fått en komplett uppsättning be

skrivning av samtliga 20 företagare och företag. Ingen företagare har velat ändra 

något i sammanställningarna. Detta kan kanske delvis förklaras av att många före

tagare inte läst igenom materialet på det kritiska sätt som jag önskat. Detta är 

något som jag mer anar än säkert kan bekräfta. Några av företagarna har menat att 

beskrivningarna gav en bra bild av deras motivation medan några av dem tyckte 

att modellen gav en alltför komplex bild. Jag har därför senare försökt att för 

enkla bilden av företagamas motivation och särskilja de speciella förhållanden 

som jag uppfattat som mest väsentliga för respektive företagares motivation för 

arbetsmiljöarbete. Denna senare tolkning har jag dock inte återfört t i l l före

tagarna. Huvudskälet för det är att jag misstänker att en del av de mindre fram

gångsrika företagarna skulle kunna uppleva att de inte framstår i så god dager och 

att de därför skulle vilja ändra på min tolkning. 

Beträffande pragmatisk validitet så bedömer jag att resultaten och mina 

rekommendationer utifrån resultaten främst ska kunna användas av myndighets

företrädare, men även av företagamas olika organisationer när man diskuterar 

utveckling av arbetsmiljöarbete i mindre företag. 

Tidigt i mitt arbete försökte jag att åstadkomma en god reliabilitet genom att 

följa olika procedurer och rutiner som rekommenderas av Miles & Huberman 

(1994). Jag valde dock så småningom att överge denna strategi eftersom den 

resulterade i att jag tappade överblicken och helheten. Vidare blev arbetet 

mycket tidskrävande och tråkigt för mig. Anledningen t i l l att strategin inte f u n 

gerade tror jag finns både hos mig och hos Miles & Huberman. Jag överskattade 

min egen förmåga att tillämpa metodrekommendationerna och arbetade dess

utom för långsamt för att kunna klara av uppgifterna på rimlig t id. Men jag tror 
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även att Miles & Huberman är alltför ambitiösa i sina rekommendationer och jag 

misstänker att det inte bara är jag som har svårt att följa deras mycket omfattande 

råd. 

Trots min delvis skeptiska inställning mot procedurbunden forskning ska jag 

ändå försöka bedöma validiteten utifrån de sex huvudkrav som två andra 

"procedurförespråkare", Lincoln och Guba (1985), menar ska vara uppfyllda för 

att ge god reliabilitet. Enligt dem bör en forskare: 

- ha varit verksam på fältet länge, 

- genomföra ett uthålligt observerande, 

- triangulera, söka efter negativa utfall, 

- bedöma hur adekvata referenserna är, 

- diskutera sitt arbete med kollegor på samma nivå, 

- kontrollera resultaten med de människor som studerats. 

Sammanlagt har jag i förstudier och huvudstudie intervjuat 40 företagare, 

varav 19 företagare i huvudstudien har intervjuats vid två tillfällen. Uppskatt

ningsvis har intervjuer och rundvandringar på företagen totalt tagit mellan 120-

150 timmar att genomföra. Alternativet att på plats observera företagamas tids

mässigt utspridda arbetsmiljöarbete som oftast tycks omfatta mindre än en timme 

per vecka har inte varit realistiskt. Eftersom intervjuerna mot slutet gav en stark 

känsla av förtrogenhet med frågeställningar och svar samt att olika fakta började 

att upprepa sig så bedömer jag att jag varit ute på fältet tillräckligt länge för att ur 

denna aspekt kunna uppnå en god reliabilitet. 

I undersökningarna har jag använt mig både av intervjuer och enkätintervju

er för att åstadkomma en god reliabilitet. Överlag har samstämmigheten mellan 

uppgifter fångade med intervjuer och uppgifter hämtade med intervjuenkäter 

varit god. O m jag istället för enkätinteryjuer utnyttjat vanliga enkäter är jag 

övertygad om att samstämmigheten varit avsevärt sämre. N ä r interyjuenkäterna 

genomfördes observerade jag nämligen att företagarna tenderade att besvara 

frågor snabbt och utan större eftertanke om jag inte ingrep och krävde skäl för 

deras svar. Genom att avkräva företagarna skäl för sina svar uppstod ofta situatio

ner där företagarna ändrade på det svar som man ursprungligen hade tänkt att ge. 

Ibland kunde förändringarna bli mycket stora, exempelvis från att ha bedömt 

arbetsmiljöläget som bra t i l l att bedöma att det behöver åtgärdas. Arbetsmil

jöläget i företaget har också värderats med hjälp av egna observationer och andra 

externa experters bedömninga r 1 2 . En annan form av triangulering har varit att 

jag samlat in likartade uppgifter vid olika tillfällen. Det jag kunde observera här 

var att företagarna i mycket liten omfattning ändrade på uppgifter och synpunk

ter. 

De externa experternas observationer och bedömningar var utförda innan företagen valdes ut. 
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Jag har inte medvetet sökt efter fall där motivationen för arbetsmiljöarbete 

har haft liten betydelse för arbetsmiljön. Det hade knappast heller varit möjligt 

att fmna sådana fall utan att genomföra intervjuer för att undersöka motivationen. 

Dä remo t finns det i de undersökta fallen ett antal företagare där motivations-

aspektema knappast är avgörande för deras arbetsmiljöarbete. Jag har valt att även 

redovisa dessa fall samt ange vad som istället mest påverkat deras arbetsmiljö-

arbete. På så sätt anser jag att jag beaktat kravet att söka efter negativa utfall. 

M i t t arbete är i första hand en empirisk undersökning. Trots att in tervju

studien varit omfattande önskar jag att l i t teraturgenomgången givit mer adekvata 

uppgifter och att den teoretiska referensramen kunnat göras mer anpassad t i l l 

den forskningsfråga jag haft. Samtidigt bedömer jag att de referenser jag utnyttjat 

varit adekvata i sammanhanget. 

Den största bristen vad gäller reliabiliteten är förmodligen att jag utför t 

undersökningen ensam och att diskussionerna med kollegor blivit sparsamma. 

Rapportutkast har dock granskats och kommenterats av kompetenta kollegor, i 

första hand min handledare professor Jan Johansson, Avd för industriell produk

tionsmiljö samt universitetslektor Lars-Åke Lindberg, A v d för teknisk psykologi, 

båda v id Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Ett visst problem i undersökningen är hur väl företagamas uppgifter s tämmer 

med en objektiv verklighet. Jag har inte systematiskt kunnat kontrollera deras 

uppgifter, men det helhetsintryck jag fått vid besöken är att de varit mycket 

uppriktiga och ärliga i sina uttalanden. Det primära har heller inte varit att avgöra 

om företagamas uppfattningar också stämt överens med förhållanden som kunnat 

fastställas med objektiva mått. Jag har istället utgått i från att det är företagamas 

uppfattningar, korrekta eller inkorrekta, som påverkat deras agerande i arbets

mi l jöarbete t . 

Som tidigare nämnts har jag även kontrollerat resultaten med de personer 

som jag undersökt och på så sätt försökt skapa god reliabilitet. Tolkningen av 

intervjuerna har dock varit ett speciellt problem. Jag har försökt att tolka data på 

en teoretisk nivå. Med det avser jag att tolkningen utgår från förväntansteori och 

den modell jag ställt upp. Därmed går tolkningen utanför den förståelse som de 

intervjuade har och tolkningen går även utanför den förståelse som finns bland 

gemene man. För att tolkningen ska kunna anses som giltig måste för det första 

den utnyttjade teorin anses vara giltig för de aktuella fallen. Vidare måste teore

tiskt kompetenta bedöma att den tolkning jag gjort är rimlig. Den som kritiskt 

granskat mit t arbete före publicering är i första hand min handledare professor 

Jan Johansson. 

Förväntansteori är i första hand avsedd för att beskriva, förklara och fömtsäga 

enskilda individers motivation och agerande. Teorin är mindre lämplig för 

gruppers motivation och beteende. Trots det har jag dristat mig att analysera 

gmpperna framgångsrika respektive mindre framgångsrika företagare. Skälet t i l l 

att jag gjort det är att de mönster som framträder vid en sådan analys är så intres-
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santa att värdet av dem, enligt min mening, överväger problemen med försäm

rad validitet och reliabilitet. 

Viktigast för reliabiliteten är dock, som jag ser det, att jag hela tiden försökt 

att vara och agera pålitligt i undersökningen. Det är dock svårt att bedöma hur 

pass väl jag lyckats med detta. I mit t arbete har jag skrivit mycket, ifrågasatt vad 

jag formulerat, skrivit om, jämför t och kontrollerat vad jag kommit fram t i l l 

mot det gmndmaterial jag har från fallstudierna. Hela tiden har jag strävat efter 

att inte förvränga eller feltolka gmnddata. Speciellt viktigt för mig har varit att 

försöka undvika att summan av detaljerna liksom de starka förenklingar jag gjort 

alltför mycket ska avvika från helheten. Något som jag upplevt som svårt under 

hela arbetet. 

Sammanfattningsvis anser jag att både validitet och reliabilitet är tillräckligt 

god i denna undersökning för att dess resultat ska kunna ingå i en seriös diskus

sion kring förslag t i l l förbättrat arbetsmiljöarbete i mindre företag. 
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7 D I S K U S S I O N - F Ö R S L A G T I L L F Ö R B Ä T T R A T A R B E T S M I L J Ö A R B E T E 

Som tidigare visats har kraven på intemkontroll i dess ursprungliga utformning 

haft mycket svårt att vinna gehör i de mindre företagen. Svårigheterna att, eller 

rättare sagt misslyckandet att införa intemkontroll är för mig en tydlig indikation 

på att det framtida arbetsmiljöarbetet i mindre företag bör baseras på ett före-

tagarperspektiv snarare än på ett myndighetsperspektiv. Det framtida myndig

hetskraven på arbetsmiljöarbetet bör även utformas utifrån den svåra konkur

rens- och överlevnadssituation som de flesta av de mindre företagen befinner sig 

i . Vidare bör förslagen beakta att förändringarna i arbetslivet kanske är snabbare 

än vad de varit under de senaste decennierna och att förändringstakten tycks 

öka. Förslagen bör därför utformas för att i framtiden kunna överleva i en snabbt 

föränderlig omvärld. Mina fallstudier visar att en förändrad ledarroll och 

arbetsorganisation, samt en aktiv personal på arbetsmiljöområdet är viktiga för 

framgång. Detta bör också beaktas i förslagen. 

Innan jag går in på mer konkreta förslag t i l l tillsynsmyndigheterna v i l l jag i 

avsnitt 7.1 Trender inom organisations- och kompetensutveckling samt avsnitt 

7.2 Visioner och förutsägelser om framtiden ge en utökad bakgmnd t i l l 

ovanstående utgångspunkter. 

7.1 T R E N D E R I N O M O R G A N I S A T I O N S - O C H K O M P E T E N S U T V E C K L I N G 

Organisations- och kompetensutveckling är int imt sammankopplade och bör 

behandlas tillsammans, även om tonvikten givetvis kan läggas olika. Därför 

kommer jag här även att fömtom aktuell organisationsutveckling beröra de 

trender som kan skönjas inom området kompetensutveckling. 

7.1.1 Förändrade prestationsbegrepp 

Det ökande internationella konkurrenstrycket och den ökande turbulensen i 

omvärlden har lett t i l l ökade effektivitetskrav på afFärsdrivande foretag. Utveck

l ing har sedan 1980-talet pekat på att kunderna i allt högre grad v i l l och kan 

köpa produkter som är anpassade t i l l deras egna speciella behov eller önsk

ningar. Förmågan att anpassa produkter t i l l kundemas alltmer varierade krav 

samt förmågan att snabbt leverera produkterna i t id har därför blivit ett allt v ik t i 

gare konkurrensmedel. 

Effektivitetsbegreppet har därmed också fatt en ny och mer komplex inne

börd. Äldre vedertagna begrepp har kompletterats med nya för att täcka utveck

lingen mot en mer dynamisk omvärld. Docherty (1996) har strukturerat presta

tionsbegreppen på följande sätt. 
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Tabell 45 Prestationsbegrepp (Docherty 1996) 

Statisk omvärld Dvnamisk omvärld 

Inre effektivitet Rationellt resursutnyttjande 

Produktivitet 

"Det goda arbetet" 

Lärande och kompetens
utveckling 

Yttre effektivitet Kundvärde 

Konkurrenskraft 

Lönsamhet 

Anpassningsförmåga 

Flexibilitet 

Innovationsförmåga 

Samhälleliga ramar Etik, lagar och förordningar, best practice, samhällsvärderingar 

Docherty menar att inre effektivitet karaktäriseras av en rationell användning 

av företagens resurser. Inre effektivitet mäts och uttrycks ofta i termer av pro

duktivitet. I den svenska och nordiska traditionen är personalens hälsa och väl

befinnande en annan viktig aspekt av inre effektivitet. Här har man ansett att det 

finns ett "gott arbete" att sträva efter.1 

Konkurrens och marknadsekonomi skapar krav på yttre effektivitet. H ä r var 

tidigare kundvärde, konkurrenskraft och lönsamhet klassiska begrepp. I takt 

med allt kraftigare marknadsförändringar har mål och mått i fo rm av anpass

ningsförmåga, flexibilitet och innovationsförmåga ti l lkommit. Ett företag måste 

vara tillräckligt effektivt både ur statiskt och dynamiskt perspektiv för att över 

leva i en konkurrensutsatt situation (Docherty 1996). 

Den förändrade konkurrenssituationen har på senare tid medför t att organisa

toriska innovationer fatt en allt större betydelse, jämför t med tekniska innova

tioner, både för företagens produktivitet och effektivitet (Hörte , Lindberg 

1994). 

Tekniska lösningar kan visserligen köpas in och organisatoriska lösningar kan 

kopieras, men de kan inte enligt Docherty fås att fungera utan att ledning och 

personal har tillräcklig vilja och kompetens för att använda dem på ett effektivt 

sätt. Man kan därför inte komma ifrån att kompetens rent logiskt borde vara av 

stor betydelse för företagens effektivitet. Nya arbetsorganisationer skapar nya 

roller för ledning och personal, roller som kräver nya färdigheter samt ökade 

befogenheter och ökat personligt ansvar för personalen. För att klara detta måste 

personalens kompetens utvecklas i takt med organisationsförändringarna. 

I de politiska kretsarna råder också en stark tilltro t i l l kompetensutveckling 

och livslångt lärande, både för individer, företag och samhälle. Sohlman (1996) 

1 3 Inte minst i fackliga kretsar har detta varit tydligt, exempelvis genom Metalls "Silverbibel" från 1985, d v s 

huvudrapporten från programkommittén om industriarbetets värde och villkor. 
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ger ett internationellt perspektiv på det svenska utgångsläget och diskuterar vad 

som bör göras för att Sverige ska bl i ekonomiskt framgångsrikt. H o n menar 

också att det inte bara är politiker och administratörer på nationell nivå som bör 

beakta kompetensproblematiken. Lika viktigt är att regionala och lokala aktörer 

gör det. I en situation med ökad global konkurrens och internationalisering 

måste detta även beaktas på microplanet menar Sohlman. 

Jag uppfattar det som att Sohlman då åsyftar även de allra minsta företagen och 

de enskilda individerna. Rimligen bör det då medföra krav på förändrade 

arbetsorganisationer även i de mindre företagen. Frågan är då hur arbetsorgani

satoriska förändringar genomförs i mindre företag. Är förändringarna grundade i 

teori eller i praktik, eller i kombinationer av bådadera? Är förebilder viktiga? 

Tvingas företagen t i l l förändringar eller handlar det om frivilliga val? Jag ska i 

följande avsnitt försöka belysa några av frågorna. 

7.1.2 Orgamsationsförändringar i teori och praktik 

Trots att det finns väl utformade handböcker för organisatoriskt förändrings

arbete, framtagna i samarbete mellan branschorganisationer och forskningsinsti

tut 1 4 , så är min egen delvis intuitiva uppfattning att de flesta arbetsorganisatoriska 

förändringsprojekt är dåligt underbyggda teoretiskt sett. I litteraturen riktas 

också skarp kri t ik mot bristande vetenskaplighet hos mycket av management-

litteraturen 1 5. Ytterligare en anledning t i l l den dåliga teoriunderbyggnaden kan 

vara att de vetenskapliga teorierna inte är så användbara i praktiken, för att väg

leda utformningen av verkliga organisationsförändringar. De ger kanske alltför 

lite konkret handledning för att passa för detta syfte. Alternativet blir då istället 

de organisatoriska "kokböcker" som dominerar den mer populära manage

mentlitteraturen. En annan anledning kan vara att den teoretiska skolningen är 

dålig hos de personer som planerar och genomför förändringar. 

Vilka alternativ har då en arbetsgivare när han ska välja arbetsorganisation för 

sin verksamhet? Finns det en uppsjö varianter som det är mycket svårt att välja 

mellan eller finns det i praktiken ett fåtal sätt att organisera verksamheten? 

Går man bakåt i tiden något, stannar i bör jan av 90-talet och förlitar sig på den 

statliga kompetensutredningen (SOU 1991), så förefaller situationen inte vara så 

komplicerad. Enligt SOU 1991:56 kan arbetsorganisation mycket enkelt karaktä

riseras med antingen arbetsdelning och specialisering eller lagarbete och samver

kan som bärande idé eller princip. Skillnaderna mellan de olika systemen klar

görs av tabell 46. 

M Exempelvis "Integrerad Organisation, Strukturering och decentralisering i företag, Teori och erfarenhet." 

Författad av Per Kilbo och Mats Eklöf. Utgiven av Sveriges Verkstadsindustrier, 1992. 

1 5 Se exempelvis Sandbergs kritik i Sandberg, Å. m fl (1997) Ledning för alla?, sid 20 och framåt. 
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Tabell 46 Skillnader mellan traditionell och integrerad arbetsorganisation. (SOU 

1991) 

Traditionell Integrerad 

Arbetsinnehåll Snävt Brett 

Arbetsfördelning Ett enda jobb Arbetsrotation 

Arbetsform Individuella jobb Lagarbete 

Kompetens Specialiserad Bred 

Arbetsledning Närmaste chef Gruppledare 

Kvalitetskontroll Specialiserad funktion Laguppgift 

Detaljplanering Närmaste chef Laguppgift 

Det som karaktäriserar den integrerade organisationen är bredare kompe

tenser och ansvarsområden för individerna. Ett ökat ansvar innebär också att 

ökade befogenheter måste ges t i l l medlemmama i arbetslagen för att man ska 

kunna få organisationen att fungera på avsett sätt. 

Valet av organisation är dock inte så oproblematisk som ovanstående tabell 

från 1991 vil l ge sken av. Utbudet av alternativ har nämligen ökat kraftigt på 

senare tid. Under 1990-talet har utbudet av olika arbetsorganisatoriska skolor, 

många hämtade från Japan och USA, varit stort och ökat (Björkman 1997). Varje 

organisationsidé har försetts med en slående beteckning och förkortning. Den 

japaninspirerade Lean Production har avlöstas av Total (Duality Management 

( T Q M ) , Time Based Management (TBM), Business Process Reengineering 

(BPR) och det allra senaste verkar vara sk "Gränslösa organisationer", där både 

horisontell och vertikal upplösning och integrering av traditionella verksam

heter förespråkas. 

M i t t samlade intryck av modem och aktuell organisationslitteratur är att den 

ger sken av att stora delar av näringslivet befinner sig i en intensiv omvandlings

fas, där gamla organisationsformer tämligen raskt överges t i l l förmån för nya och 

att de som inte anammar de aktuella trenderna snabbt kommer att konkurreras 

ut på marknaden. Parallellt med spridningen av alla nya organisationsidéer har v i 

både i låg- och högkon junk tu r om och om igen indoktrinerats med hur viktigt 

det är att kunna anpassa och förändra ett företags verksamhet för att det ska 

kunna överleva i en stark konkurrens. Paradoxalt nog kan man samtidigt i verk

ligheten se en stor arbetsorganisatorisk tröghet. Det kan ta mycket lång t id för 

vissa idéer att slå igenom även om det fmns otaliga mycket tydliga exempel på 

hur effektiva förändringarna är. Den massiva våg av kapitalrationalisering som 

påbörjades på 1960-talet och som innebär en omorganisation i produktverk

städer och flödesgrupper pågår fortfarande inom flera branscher och är ett ut-

172 



märkt exempel på hur trög förändringsprocessen kan vara. Många företag har 

uppenbarligen överlevt utan att snabbt anpassa sig t i l l de gällande organisations

trenderna. N ä r genomslaget för olika organisationsskolor kan variera så pass 

mycket så ställer man sig därför tämligen osökt frågan hur organisationsidéer 

sprids och slår igenom. 

7.1.3 Organisationsidéernas spridning och genomslag 

Roland Steen (1991) har behandlat området spridning av nya värderingar, attity

der och er i arbetslivet. Han menar att exempel som tydligt påvisar ett överlägset 

alternativ i en viss given situation är viktiga för en lyckad spridning. Vidare 

handlar det enligt Steen om att företag ska befinna sig i en situation där de 

tvingas att medvetet söka efter alternativ för att nå framgång. Steen menar också 

att aktörerna inom arbetslivet uppvisat klena resultat då det gäller att effektivt 

sprida nya synsätt. Kanske eftersläpningen av rationaliseringsidéer delvis kan för 

klaras av detta? 

Enligt S O U 1991:56 spelar förebilder en stor roll för hur en organisation 

utformas. Beroende på vilka problem som dominerar under en given tidsperiod 

så påverkas utvecklingen av förebilder. At t organisationsförebilder är något av en 

modevara som är starkt konjunkturberoende och ges karaktär av frälsningsläror 

påpekas av Björkman och Marking (1991). 

Ingen vuxen som levt i Sverige under 1990-talet kan heller ha undgått att 

uppmärksamma de krismeddelanden om den svenska ekonomin och företag

samheten som dagligen trummats in i svenskamas medvetande med hjälp av 

massmedia. Verkliga kriser och en h ö g medvetenhet om risken för kriser har 

skapat fömtsät tningar för en god uppmärksamhet angående lösningar på verk

samhetsproblem. Information om lyckade satsningar på organisationsföränd

ringar har därför rimligen haft goda fömtsättningar att spridas i företagarkretsar. 

Under 1990-talet är det framför allt ett företags- och organisationsexempel 

som framhållits, A B B och deras T50-projekt. Ett projekt där man under en tre

årsperiod strävade efter att minst halvera ledtiderna i företagets olika resultat

enheter. I al lmänhet satsade man på lösningar som innehöll kompetensutveck

ling, breddning av arbetsuppgifter, lagbildning och omfördelning av t jänste

mannauppgifter t i l l arbetare (Björkman 1997). 

På många håll inom ABB uppvisades imponerande minskningar av ledtider 

och kostnader, liksom en rad andra förbättringar, inte minst för kunderna. N ä r 

jag i olika sammanhang diskuterat detta med småföretagare har de flesta av dem 

inte varit speciellt imponerade av ABB:s resultat. Företagarna har menat att de 

stora förbättringar som nåtts främst berott på att man tidigare varit så dåligt orga

niserade inom A B B . "Som de jobbar nu, alltså integrerat, har v i j u alltid fått göra 

inom småföretagen. Det är j u inget nytt med det". Ungefär så uttryckte sig 

många av företagama. 
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Det fmns dock undantag. Björkman (1997) redogör exempelvis för ett f r i 

stående mindre verkstadsföretag som direkt härmat ABB:s koncept med led

tidsförkortningar. Även om spridning inte behöver fö r ekomma i fo rm rena 

plagiat så är omtolkningar och förenklingar av organisationsmodeller vanligt 

fö rekommande . Just detta är en av de viktigaste spridningsformerna för olika 

organisationsmodeller (Björkman & Marking 1991). 

Ett tydligt exempel på betydelsen av förebilder, omtolkningar och förenk

lingar är hur den offentliga sektorn följer efter industrins utveckling beträffande 

organisatoriska lösningar (Björkman 1997) 

M i n egen erfarenhet 1 6 från ett antal mindre tillverkande företag är att t rovär

diga exempel från andra likartade företag som genomför t förändringar, liksom 

omtolkningar och förenklingar av teoretiska organisationsmodeller, är mycket 

viktiga för att sprida nya sätt att organisera arbete. Jag har även i några fall upp

märksammat att relativt nyutexaminerade och organisationsteoretiskt pålästa 

civilingenjörer som börjat arbeta i mindre företag haft stor betydelse för i n 

förandet av nya organisationsformer i dessa företag. 

7.1.4 Införande av ny arbetsorganisation i mindre företag 

En småföretagare, med vad det ofta innebär av begränsade resurser och teoretiska 

kunskaper, har grovt uttryckt att välja mellan de två huvudinriktningarna tradi

tionell eller integrerad arbetsorganisation. Ofta faller valet på traditionell organi

sation eftersom den redan tillämpas. Företagaren vet hur den fungerar samt vilka 

resultat som kan förväntas med den. 

Integrerad organisation kan upplevas mer f rämmande och osäker att satsa på. 

Den innebär exempelvis att personalen måste vara mer kompetent än i en tradi

tionell organisation. En småföretagare ställs därför direkt inför den besvärliga 

frågan om han måste utbilda personalen innan en omorganisation är möjlig, eller 

om han först måste genomföra omorganisationen och därefter utbilda persona

len. En småföretagare ställer sig givetvis frågan om företaget på kort sikt överle

ver en så pass radikal förändring som integrerad organisation innebär. Jag be

dömer att just denna osäkerhet beträffande de kortsiktiga effekterna kan vara ett 

väsentligt hinder för införandet av nya arbetsorganisationer i småföretag. 

Arbetsstrukturer i småföretag är ofta överdrivet fastlåsta i syfte att garantera att 

företagarens identitet alltid förblir synlig och "hel". O m helheten skadas eller 

rubbas återställs den ofta genom en förstärkt kontroll och närvaro från företaga

ren. Den psykologiska beredskapen hos företagaren är i första hand att göra saker 

och ting själv istället för att delegera mera t i l l medarbetarna, trots att han eller 

hon väl känner t i l l behovet av att få mera egen t id och sprida ansvar och upp-

Främst genom olika uppdrag i vår Arbetsmiljöservice (en för företagen kostnadsfri rådgivning som finansieras av 

Rådet för arbetslivsforskning) och genom företagsanknutna elevarbeten inom civilingenjörsutbildningen. 
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gifter t i l l fler anställda (Bekérus och Roos 1985). En modem integrerad 

arbetsorganisation kan därför enligt min mening förmodligen upplevas identi

tetshotande för en företagare. 

Småföretagaren påverkas av sin omvärld och tar del av förenklade och i bland 

nya organisationsidéer. Verkliga exempel på lyckade omorganisationer i mindre 

företag, speciellt integrerade organisationer, har fatt relativt stort utrymme i press 

och andra nyhetsmedia under senare år 1 7 . I dessa projekt har arbetsgivarna som 

regel varit pådrivande, inte facket. Idéerna har därför blivit trovärdiga för små

företagarna på ett mycket påtagligt sätt. I småföretag där man tillämpar traditio

nell arbetsorganisation och där verksamheten inte utvecklas tillräckligt bra kan 

det därför vara lockande att pröva nya organisatoriska grepp, åtminstone i be

gränsad omfattning. M e d hänsyn t i l l småföretagens begränsade ekonomiska 

resurser och t i l l de kostnader som organisationskonsulter debiterar, så bör de 

flesta småföretagare vara hänvisade t i l l intuitivt baserat förändringsarbete utfört i 

egen regi, eller med kostnadsreducerat externt stöd, exempelvis från olika 

branschorganisationer eller lokala kunskapscentra. Här kan man också se att 

Arbetslivsfondens verksamhet haft stor betydelse för genomförandet av många 

positiva arbetsorganisatoriska förändringar i mindre företag. 

Alpenberg och Karlsson (1995) har undersökt effekterna av Arbetslivsfondens 

satsningar på småföretag. Då det gäller projekt som avser organisatoriska föränd

ringar, vilket genomför ts i ca 40 procent av företagen, säger man att de i många 

fall resulterat i ett öppnare arbetsklimat, ökad motivation hos personalen och en 

förbättrad produktivitet/effektivitet. Man har också sett att de primåra syftena 

med projekten främst varit att fa en mer funktionell verksamhet, sett ur ett hel

hetsperspektiv. Lönsamhets- och effektivitetsmotiv har varit mycket viktiga, ofta 

viktigare, v id sidan av de rent arbetsmiljömässiga. Man har också kunnat se att 

projekt som från början haft svag arbetsorganisatorisk inriktning många gånger 

styrts om av fondens handläggare så att tonvikten slutligen legat på organisatoriska 

förändringar. M a n betonar även att de förbättringar i produktivitet/effektivitet 

som rapporteras t i l l stor del kan förklaras av andra faktorer än de åtgärder som 

genomförts som Arbetslivsfondprojekt. Andra faktorer har varit både interna 

och externa, exempelvis andra parallella insatser, personalrationaliseringar samt 

k o n j u n k t u r u p p g å n g . 

1 7 Gargnäs Elteknik AB är ett av de mindre företag som oftast figurerat i pressen. I en situation där konkursen 

hotade bytte man Organisation och fick ett enormt affärsmässigt lyft. 
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7 . 2 V I S I O I V E R O C H F Ö R U T S Ä G E L S E R O M F R A M T I D E N 

Givetvis är det mycket svårt att med någon större säkerhet säga något om fram

tiden, mer än att den är osäker. Eftersom Aronsson och Sjögren (1994) gjort en 

ambitiös och intressant omvärldsanalys inför 2000-talet ser jag det ändå på sin 

plats att referera t i l l denna studie och ytterligare studier, av bl a Ashkenas (1997). 

7 . 2 . 1 Produktiominriktiung i Sverige 

Aronsson och Sjögren (1994) ger i sin omvärldsanalys inför 2000-talet en bild av 

var de framtida jobben finns i Sverige och under vilka vi l lkor som arbetet be

drivs. Inom den vamproducerande sektorn förväntas antalet sysselsatta minska på 

gmnd av fortsatta rationaliseringar av teknik och arbetsorganisation. 

Stmkturomvandlingen mot produktion baserad på högteknologi ger en 

fortsatt polarisering mellan h ö g - och lågkvalificerade arbeten, där de lågkvali-

ficerade uppgifterna främst utgörs av enklare montering. M o t detta ställs de för

ändringar som görs med breddade arbetsuppgifter och uppluckring av gränser 

mellan arbetare och tjänstemän. Kvalificerade och kundanpassade produkter 

kommer troligen att tillverkas i länder med hög utbildningsnivå, självständig och 

kvalificerad personal med breda yrkesprofiler och kunskaper och där arbets

mil j ölagstiftningen är stark. 

Sveriges framtida produktionsinriktning är inte klar men kommer att få stor 

betydelse för arbetsmiljön, bedömer Aronsson och Sjögren. För mig förefaller 

det mest sannolikt att den framtida produktionsinriktningen i Sverige kommer 

att karaktäriseras av en satsning på högkvalificerad produktion. 

7 . 2 . 2 Arbetsmarknad, arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö 

Aronsson och Sjögren (1994) har skissat på en bild av det framtida arbetslivet och 

arbetsmiljöarbetet i Sverige. M e d nödvändighet är deras slutsatser försiktigt ut

formade, men den utveckling som skett sedan 1994 då deras studie publicerades, 

har i mycket givit dem rätt. 

Aronsson och Sjögren anger att arbetsmiljöarbetet kommer att förändras 

eftersom fömtsättningama för det förändras. Det är dock ganska osäkert på vilket 

sätt det kommer att förändras menar de. En fortsatt hög arbetslöshet kommer att 

minska säkerhetstänkandet och personal med osäkra anställningsförhållanden 

kommer inte att vara pådrivande i arbetsmiljöfrågor. Okad entreprenadverk

samhet kommer troligen att medföra ökade svårigheter att bedriva ett kontinu

erligt och långsiktigt arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljöarbetet kommer att präglas av den alltmer ökande individuella 

rörligheten. En rörlighet som både är påtvingad och självvald. Rör l ighe ten kan 

beskrivas som vandring mellan arbete och arbetslöshet, hel- och deltidsarbete, 
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olika yrken, studier och arbete m m. Gränserna mellan olika tillstånd kommer 

att bli mindre tydliga. Arbetskraftens rörlighet och rädsla för arbetslöshet 

kommer att dämpa arbetsmiljökrit ik vilket gör att signaler om missförhållanden 

inte ges eller kommer fram. Riskarbetsplatser blir svårare att identifiera. 

Exponeringarna för riskfaktorer kommer att bli mera komplex och kan resul

tera i en ökning av ospecifika symtom och besvär. Al l t detta sammantaget ändrar 

fömtsät tningama för arbetsmiljöarbete och forskning. 

Förändringstakten i arbetslivet kommer att vara hög och omställningskraven 

kan ge påtagliga stresseffekter för individerna. Samtidigt kan nya former av 

arbetsorganisation ge ökad kontroll av den egna arbetssituationen. Det handlar 

då om långt driven beslutsdelegering av vardagliga arbetsuppgifter, vilket kan 

sägas vara en effekt av krav på kundanpassning, kundorientering och snabbhet. 

Trender med magra organisationer och tillfälliga anställningar kan dock mot

verka denna positiva utveckling. 

Informationsteknologin kommer att fa stor betydelse, även för de tillverkan

de företagen. Stora och geografiskt spridda verksamheter kan bindas samman i 

nätverk vilka överbryggar geografiska och tidsmässiga hinder. Den nya teknolo

gin kommer att öka automatiseringen inom industrin vilket far som konsekvens 

att traditionella fysiska arbetsmiljörisker kommer att minska. 

Riskerna inom utvinnings- och tillverkningsindustrin kommer att förskjutas 

från normal drift t i l l s törningshantering. Sammantaget bör det ändå minska de 

klassiska arbetsskadorna inom dessa verksamheter. 

Sammanfattningsvis ger Aronsson och Sjögren en ganska dyster bild av den 

framtida arbetsmiljön och det framtida arbetsmiljöarbetet. De visar inte heller på 

några alternativ t i l l det klassiska sättet att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

7.2.3 Arbetsorganisation 

En av de organisationsfilosofier som har en mycket klar framtidsinriktning sam

tidigt som den har en klar förankring i empirin presenteras av Ashkenas (1997). 

Han menar att nya framgångsfaktorer kommer att vara förmågan att luckra upp 

fyra typer av gränser som tidigare varit delar i framgångsrecept. Gränserna är: 

lodräta gränser mellan hierarkiska nivåer, vågräta gränser mellan funktioner 

inom företag, externa gränser mellan kunder och leverantörer samt geografiska 

gränser mellan olika delar av världen. Ashkenas benämner sin filosofi "gränslös 

organisation" men menar att helt gränslösa organisationer nog är utopiska och 

inte heller går att definiera. Däremot bör företagen sträva efter att bryta och 

överskrida de gränser som finns. Han anser också att utvecklingen måste drivas 

aktivt av företagsledare eftersom marknadstryck och sociala krav i sig inte är t i l l 

räckliga för att framtvinga gränslösa organisationer. 

Omvandlingen mot gränslösa organisationer kräver ledare som kan skapa 

företag som är lönsamma på kort sikt, vilket ger utrymme för att omvandla för 
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framtida behov. Företagsledarna måste kunna hantera både hårda och mjuka 

ekonomiska data, bedöma sitt företag utifrån ett balanserat synsätt där många vitt 

skilda indikatorer utnyttjas. Ashkenas förutspår att när väl en omvandling mot 

gränslös organisation startat så kommer den att utvecklas mycket snabbt. Speciellt 

när personalen involveras och ges kontroll över sin egen verksamhet. Ledamas 

roll blir då i mycket att hålla sig undan och försöka leva med en process som i 

mycket är okontrollerbar. Företagen kommer med säkerhet att förändras radi

kalt. Ledare och personal som eftersträvar stabila tillstånd och kontrol l kommer 

att få det svårt i framtiden (Ashkenas 1997). 

Även om Ashkenas betonar ledamas roll menar han att ledarrollen kommer 

att förändras kraftigt. En ny viktig uppgift blir att minimera konflikter och 

istället bygga upp kompanjonskap med fack, leverantörer, kunder och t o m 

politiska makthavare. Ömsesidig respekt och tillit ska prägla förhållandena. En 

traditionell kontrollerande och styrande ledarroll måste ersättas av en hand

ledande, rådgivande, uppmuntrande, stödjande, etc. En ny chef måste inrikta sig 

på att släppa loss krafterna inom företaget, skapa tvetydighet och uppmuntra ett 

ständigt experimenterande. Detta är ett radikalt brott mot den normalt gällande 

ledarstilen och kanske det som kommer vara svårast att åstadkomma. Utveck

lingen mot mer gränslösa organisationer är empirisk, stegvis och fyl ld av upp

repningar, baserad på innovation och experimenterande inom ramen för en 

flexibel vision (Ashkenas 1997). 

De nya organisatoriska formerna får dock aldrig bli primära f ramför resultaten 

i verksamheten menar Ashkenas och för fram olika TQM-satsningar som varnade 

exempel. Företag som lyckats har istället haft en mycket stark resultatfokusering, 

medan mindre framgångsrika inriktat sig på aktiviteter som var avsedda att för

ändra mellanliggande variabler snarare än slutresultaten. I företag som lyckats 

med att reducera sina organisationers gränser har förändringen aldrig genomför ts 

enbart av ideologiska eller intellektuella skäl, utan man har inriktat sig på resul

taten i verksamheten (Ashkenas 1997). 

Rendahl m f l (1995) menar att ett genombrott är nära för de organisations

former som betonar flödesorganisering av komponenter i arbete, information 

och beslutsfattande. Informationsteknologin har gjort denna utveckling av ny 

arbetsorganisation möjlig. Samarbete, sammanhållna uppgifter, lärande i arbetet, 

grupporganisation och decentraliserat beslutsfattande är kännetecken. Utveck

lingen av de nya arbetsformerna går snabbast i de större företagen, men är även 

värdefulla i de mindre. Axelsson (1996) menar att traditionella arbetsorganisatio

ner mera successivt kommer att ersättas av former som på olika sätt är f lödes-

anpassade. Detta innebär enligt honom att system för planering, styrning och 

belöning kommer att förändras. 

Uppenbarligen har Rendahl m f l (1995) inspirerats av Ashkenas "Gränslösa 

organisationer" när de målar upp en bild av en framtida situation. I företagen har 

då gränserna mot kunder och underleverantörer lösts upp och ledarskapet 
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karaktäriseras av kontakterna i horisontalled. Rendahl m f l anser att enskilda 

företags framtida konkurrenskraft kommer att bli allt mer beroende av hur 

skickligt de kan skapa och fördjupa relationer t i l l andra företag såväl kunder, 

konkurrenter, partners som leverantörer. Med andra ord handlar det om att 

samarbeta i nätverk så att en stor del av den värdeskapande kedjan utnyttjas och 

gynnas. Nätverksbyggande och underhåll av nätverk kommer att utgöra mycket 

viktiga uppgifter för den framtida ledningen i företagen. Genom att utnyttja 

decentralisering i ännu högre grad kommer ledningen att kunna frigöra tid for 

denna viktiga uppgift. 

7.2.4 Förändringsarbete 

I många svenska företag finns en stark tilltro t i l l planerbarhet men Axelsson 

(1996) menar att detta är ett uttryck för ett i grunden felaktigt önsketänkande. 

Istället menar han att det i alla sammanhang finns icke-planerbarhet. För att klara 

av situationer och förhållanden som inte är planerbara måste man med hjälp av 

effektiva utvecklingsprocesser skapa en användbar utvecklingskompetens. 

I många företag försöker man styra och påverka utvecklingsprocesserna med 

en programmatisk ansats. Det handlar om rutiner och organisatoriska arrange

mang, exempelvis genom system för långtidsplanering, speciella utvecklings

avdelningar eller systematiskt informationssökande. Enligt Rendahl m f l (1995) 

skapar detta problem eftersom organisationsstrukturer som stödjer en effektiv 

utbytesprocess inte är de samma som gynnar en effektiv utvecklingsprocess. 

Problemet blir inte mindre av att företag behöver effektiva processer av båda 

typerna. 

Inom målteori, som är en viktig teori inom området utbytesprocesser, ses 

harmoni och överensstämmelse som viktiga för effektivitet. Bland många ut

vecklingsteorier ses effektivitet snarare som en funkt ion av spänningar och bris

tande överensstämmelse, d v s en rakt motsatt uppfattning än den som förs fram 

inom målteorin. En planeringsfilosofi som grundas på målteori bör därför bättre 

passa verksamheter som har en lugn utvecklingstakt och mer mogen karaktär, 

medan målteori knappast är lämplig för verksamheter som befinner sig i stark 

utveckling och tillväxt. Alla företag måste dock kunna åstadkomma effektivitet 

på både kort och lång sikt. Läggs för stor vikt v id kortsiktiga mål så kommer 

företagen att fa överlevnadsproblem på sikt och läggs för stor vikt vid långsiktig 

utveckling så riskerar företaget att gå under på kort sikt. Konsten är att kunna 

balansera dessa båda perspektiv mot varandra i en föränderlig omvärld (Axelsson 

1996). 

Den programmatiska förändringsstrategin bygger på en tilltro på det plane

rade och hårt styrda, på kontroll av den osäkerhet som omvärlden skapar. För 

ändringar avser att flytta företag från ett jämviktstillstånd t i l l ett annat jämviktstill

stånd. Strategin fokuserar på lösningar, på vad som ska göras och det är tämligen 
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vanligt att lösningar kopieras. Det är också vanligt att den programmatiska strate

gin är hårt toppstyrd. Normalt är endast den högre ledning inblandad i plane

ringen av förändringsprojekt. 

Rendahl m f l (1995) anser att den programmatiska förändringsstrategin som 

hittills dominerat bör överges eftersom att den aldrig varit speciellt effektiv och 

för att den minskat i effektivitet i takt med att omvärlden blivit alltmer dyna

misk. När omvärlden präglas av ständig dynamik och rörelse är det inte logiskt 

att företag försöker sträva efter stabila statiska tillstånd och kontrolltänkande 

menar man. 

En alternativ strategi t i l l programmatisk förändringsstrategi utgörs av en inlär

ningsstrategi för förändring. Denna strategi är mer dynamisk och processinriktad. 

Vägen ti l l olika lösningar är speciellt viktig genom att personalen lär sig att leva 

med och behärska förändringar. Den lär även personalen att stationära tillstånd 

inte är eftersträvansvärda och att visioner och mål ständigt måste förändras för att 

verksamheten ska utvecklas. Verksamhetens beroende av marknaden blir med 

denna strategi mycket klar för personalen i företaget. Rendahl m f l (1995) menar 

att iniärningsstrategin är mer effektiv genom att den betonar genomförandet 

framför planeringen och förberedelserna. Den skapar en samlad kompetens att 

klara av framtida förändringar, inte bara det som för tillfället är aktuellt. 

Inlärningsstrategin är svår att beskriva konkret och entydigt men den betonar 

att experiment ska genomföras och värderas. Därefter ska medarbetare finna 

lämpliga arbetsformer, vilka lever vidare under en ofta begränsad t id . Inlär-

ningsstrategin innebär att stora gmpper av medarbetare är inblandade i föränd

ringsprojekt. Detta är också en väsentlig skillnad gentemot den programmatiska 

förändringsstrategin där ledningen står i fokus. 

7.3 U T V E C K L A E N I N L Ä R N I N G S B A S E R A D F Ö R Ä N D R I N G S S T R A T E G I 

En intressant fråga är om resonemangen kring programmatisk respektive 

processinriktad utveckling kan överföras t i l l det förändringsarbete som arbets

miljöarbetet utgör . Jag tror att det går och att det dessutom är lämpligt. 

M i t t första och viktigaste förslag är därför att utveckla en inlärningsbaserad 

förändringsstrategi som ersätter den nuvarande mer programmatiska strategin. 

Med detta huvudförslag följer sedan ett antal stödjande förslag vilka presenteras i 

avsnitt 7.3.1. 

Förslagen t i l l förändrat arbetsmiljöarbete bygger på resultat från mina empi

riska studier samt den utveckling jag kunna spåra i litteraturen och som presen

teras i avsnitt 7.1 och 7.2. Förslagen är både av övergripande och mer detaljerad 

karaktär. De är också grupperade i förslag som är specifika för förväntansteori 

och sådana som inte är det. I första hand riktar sig förslagen t i l l Arbetarskydds

styrelsen och Yrkesinspektionen. 
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Programmatisk eller icke programmatisk förändringsstrategi? 

Under 1989 och 1990 ingick jag tillsammans med professor Jan Johansson som 

sekreterare i Arbetsmiljökommissionens Småföretagsgrupp (SOU 1990:49 a, b). 

Jag k o m då i kontakt med ett stort antal företagare när v i skulle undersöka deras 

reaktioner på kommissionens förslag. En sak som slog mig då och som fortfaran

de är aktuell är hur olika myndighetemas och företagamas syn är på arbetsmiljö

arbete. Båda perspektiven har ett berättigande, men är så pass olika att det är svårt 

att hitta lösningar som tillgodoser båda parter. 

Mintzberg (1994) beskriver hur en verklig förändringsstrategi växer fram. Se 

figur 17 nedan. Modellen beskriver en process inom en organisation, men den 

kan även användas för att beskriva hur stat och småföretag samverkar inom 

arbetslivet. Inom arbetslivsområdet kan statens strategi sägas stå för den avsiktliga 

och medvetna förändringsstrategin medan den uppdykande och framväxande 

strategin karaktäriserar småföretagens situation. I småföretagen handlar det väldigt 

mycket om "här och nu". Den realiserade strategin utgörs av en integrering av 

de väsenskilda strategierna. 

Figur 17 Framväxt av förverkligade strategier förenklat från Mintzberg 1994). 

En vikt ig fråga är vilken av de beskrivna huvudstrategierna som kommer att 

dominera i småföretagens arbetsrniljöarbete i framtiden? Jag räknar med att ett 

betydande inslag av icke programmatisk förändringsstrategi alltid kommer att 

finnas bland de mindre företagen. Frågan är därför snarare hur pass stort inslaget 
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av programmatisk förändringsstrategi kommer att bli. För att kunna säga något 

om detta måste man studera de tecken som framträder idag och som talar för 

eller emot en programmatisk förändringsstrategi. 

Tecken som talar för en programmatisk förändringsstrategi 
Som nämndes i inledningen av denna avhandling så har v i i Sverige en lång his

torisk tradition med stort inslag av lagstiftning och myndighetskontroll i arbets

mil j öarbetet parallellt med ett lokalt samarbete mellan arbetsgivare och anställda 

(Johansson 1996). 

I de större företagen kom organiseringen av skydds- och arbetsmiljöarbetet 

att successivt utvecklas mot en allt mer ökad specialisering. Fram ti l l 1993 och 

med införandet av krav på intemkontroll är det inte helt fel att säga att arbets

miljöarbetet varit organiserat enligt principerna för tayloristisk arbetsdelning, 

specialisering, professionalisering och att man under denna rid faktiskt nått bety

dande framgångar beträffande arbetsmiljön, trots att besvärande kr i t ik riktats mot 

att mycket av arbetsmiljöarbetet bedrivits utanför linjeorganisationen och fått 

karaktär av "sidovagn". Sådan kritik har framförts av exempelvis Frick (1994). 

Arbetsmiljöarbetets organisering kan sägas vara en avspegling av hur arbetet i 

övrigt organiserades i företagen. Planeringsfilosofierna nådde sin hö jdpunk t i 

företagen under 1960- och 1970-talen för att sedan få en alltmer minskad bety

delse. Inom många företag och förvaltningar lever fortfarande tankarna på en 

planeringsbar tillvaro kvar trots att utvecklingen talar emot en renässans för 

planeringsfilosofierna. Fortfarande finns det dock hos många ledare en t i l l t ro t i l l 

att man genom en egen stark och väl planerad strategi ska kunna ö v e r k o m m a de 

svårigheter som omvärlden bereder verksamheten. Ett mycket närliggande 

exempel är mitt eget universitet som nu som bäst försöker införa målstyrning av 

verksamheten, inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. 

Det finns således en gammal tradition att arbeta programmatiskt och systema

tiskt, både med produktion och med arbetsmiljö. Detta inslag försvinner knap

past i en handvändning utan kan snarare förstärkas genom den formaliseringssträ-

van som för närvarande råder inom E U . 

Genom inträdet i E U omfattas vi även av dess ramdirektiv 89/391 (EEG 1989) 

där krav på riskanalyser, åtgärdsplaner, kompetens och de anställdas deltagande 

anges. Formaliseringstrenden visar sig även i form av att olika frivilliga kvalitets

system, ISO 9000, ISO 14000, EMAS etc introduceras och införs. Fortfarande 

fmns det mycket att lagstifta om och fortfarande har många företag ännu inte 

anslutit sig t i l l olika frivilliga system. Ett av de tydligaste tecknen som talar för att 

en programmatisk förändringsstrategi kommer att ha avsevärd betydelse i f ram

tiden är just den omfattande trenden att införa olika kvalitetsstyrningssystem. 

O m kvalitetsstyrningssystem på arbetsmiljöområdet skulle komma att kopplas 

t i l l konkurrens- och överlevnadsfrågor för de mindre företagen så skulle det tala 

för att systemtanken skulle utvecklas ungefär som den har gjort med ISO 9000. 
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M i t t intryck är att de allra flesta mindre företag som certifierat sig på kvalitetsom

rådet gjort det just av konkurrens- och marknadsskäl, for att kunna sälja snarare 

än för att säkerställa en viss kvalitet i produktionen. Motsvarande utveckling 

skulle kunna vara möjlig på arbetsmiljöområdet. 

N ä r det 1997 avslöjades att vissa av IKEA:s underleverantörer utnyttjade barn

arbetare ledde det j u snabbt t i l l uppmaningar t i l l köpbojkot t av IKEA:s 

produkter. Ledningen reagerade då mycket snabbt genom att skärpa kontrollen 

av sina underleverantörer så att liknande situationer inte skulle uppstå. Detta var 

ett drastiskt exempel men varför skulle inte en deklaration om att en produkt är 

framställd i en bra arbetsmiljö inte kunna vara ett gott försäljningsargument? 

Tecken som talar mot en programmatisk förändringsstrategi 

Ett grundläggande och svåröverstigligt förhållande är att de flesta företagares sätt 

att leda sin verksamhet inte stämmer så väl överens med uppläggningen av 

intemkontrollen. Exempelvis så är långsiktig planering och styming knappast 

vare sig möjl ig eller vanlig i de flesta mindre företag. Aktuell forskning har också 

visat att för mycket planering och strategiskt tänkande kan utgöra hinder för 

ledningen att agera i lägen när förändringar sker snabbt (Svedjeholm 1998). 

Det finns även flera andra tecken som talar emot en utveckling mot en ut

ökad programmatisk förändringsstrategi, åtminstone i företag av mindre storlek. 

Ett av de starkaste tecknen är det stora motstånd mot ökad formalisering som 

företagarna i de mindre företagen uppvisar. Både genom att tala om sitt missnöje 

och att demonstrera det genom att helt enkelt inte uppfylla de krav som ställs på 

dem. 

En av företagarna från min första förstudie Øohansson 1994) uttryckte sitt 

missnöje med internkontrollkravet på ett sätt som återspeglar vad många av de 

företagare jag varit i kontakt med anser. 

- Under en lång tid har jag känt att det här med intemkontroll klarar jag inte av. 

Det finns en mängd företagare över hela landet som upplever samma sak. När jag, 

som i alla fall är ganska erfaren, sitter och är fundersam på hur tusan man ska bära 

sig åt. Hur ska då ex skyddsombud känna och hur ska den anställde känna om han 

överhuvudtaget känner någonting? Inte ens Yrkesinspektionen har klart för sig vad 

intemkontroll innebär. Det är ingen tvekan om det. Jag tror att intemkontrollen blir 

en papperstiger. Det ligger nära till hands att den främst kommer att skapa duktiga 

skribenter, protokollförare. Det finns inga handfasta hjälpmedel för hur man på ett 

vettigt sätt ska gå från teori till praktik med internkontrollen. Sådana hjälpmedel 

borde Yrkesinspektionen kunna hålla med, så mycket erfaret folk som det finns där. 

H u r ser då utvecklingen ut i Sverige? Som tidigare redovisats är svårigheterna 

att införa intemkontroll enligt det ursprungliga konceptet stora. Situationen i de 

mindre företagen och företagamas missnöje har dock i viss mån beaktats av 

183 



Arbetarskyddsstyrelsen som gjort smärre anpassningar av internkontrol lföre-

skriften. Revideringen av intemkontrol lföreskrif ten (AFS 1996:6) visar att kraven 

på småföretagen förtydligats och att kraven på formalisering, planering och 

dokumentation minskats avsevärt sedan kravet på intemkontroll infördes. 

Det verkar också finnas en politisk vilja att genomföra förenklingar och 

minskningar av regelverket för arbetsmiljön. Exempelvis så genomför Arbetar

skyddsstyrelsen nu en översyn av reglerna och målet är att reducera antalet regler 

med 25 procent fram t i l l år 2000. Detta ska då ses mot att inträdet i E U gav en 

ökning av antalet arbetsmiljöregler med 10 procent. Vissa förslag t i l l förenk

lingar är direkt riktade mot de mindre företagen. Exempelvis Småföretagsdele

gationens förslag att rehabiliteringsansvaret bör anpassas t i l l småföretagens 

begränsade resurser. Mer radikala förslag förs fram av SAF som föreslår begräns

ningar av arbetsmiljölagen t i l l dess kärnområde, skydd mot ohälsa och olycksfall, 

då det gäller småföretagen. SAF menar också att lagstiftning inte är det mest 

effektiva medlet i de lokala partemas arbete med att förbättra arbetsmiljön (SOU 

1997). 

Inom forskningen diskuteras också riskerna med den formaliseringstrend 

som pågår. Enligt Frick (1996) finns ett antal oroväckande tendenser som väcker 

flera viktiga och obesvarade frågor. 

- Är de systematiska ansatserna bara lämpliga för ett fåtal stora arbetsgivare? 

Är den alls möjlig bland småföretagare som styr sin verksamhet mer 

informellt? 

- Är kvalitetsstyrningen av arbetsmiljön en alltför målinriktad, snävt 

avgränsad resultatstyrning? Kommer uppföljningskriterier att manipule

ras? Kommer beteenden att kontrolleras istället för arbetsmiljöer? 

- Kommer systemtänkandet att minska inspektionerna från tillsynsmyndig

heterna alltför mycket? Kommer arbetsgivarna att få alltför stor makt att 

själva bestämma mål och medel i arbetsmiljöarbetet? Kommer arbets

miljöarbetet att underordnas lönsamheten? 

- Vad händer med de anställdas rätt att påverka och delta i arbetsmiljö

arbetet? Vad händer med denna rätt när arbetsgivarens ansvar att planera 

och leda betonas? 

Den undersökning som Antonsson m f l (1998) genomfört av intemkontroll i 

små företag bekräftar en del av de farhågor som Frick för fram. Vilka riskerna är 

med formaliseringstrenden kan dock bara besvaras genom ytterligare forskning. 

M i t t intryck är ändå att utvecklingen och forskningen är på väg att svänga från att 

man haft en stark tilltro t i l l systematisering t i l l att inta en betydligt mera avvak

tande och skeptisk attityd. M i n egen bedömning är att det programmatiska kon

cept man förespråkat under många år inte har visat sig vara så lämpligt och effek

tivt som man trott att det skulle vara. Jag tycker mig även kunna spåra vissa tvivel 
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hos tillsynsmyndigheterna, främst hos aktiva inspektörer, beträffande intern-

kontrollens lämplighet i mindre företag. 

Fortfarande gäller dock att de svenska myndigheterna har en stark tro på att 

en god arbetsmiljö kan planeras fram av ledningen, trots att företagens omvärld 

förändras i en allt snabbare takt. Inte minst handlar förändringarna om att perso

nalansvar och befogenheter blivit allt viktigare ur affärssynpunkt. 

N ä r jag jämför synen på personalens betydelse i affärsmässigt framgångsrika 

företag med myndighetemas syn på personalens betydelse för arbetsmiljöarbetet 

och arbetsmiljön så slås jag av att personalens engagemang och kompetens inte 

förs fram tillräckligt av myndigheterna. 

I de gmndläggande kraven på intemkontroll är skrivningen o m personalens 

deltagande svag enligt min mening. 

4 § Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna och deras företrädare i arbetsmiljöfrågor 

möjlighet att medverka i intemkontrollen. (sid 7 AFS 1996:6) 

Skrivningen i föreskriften om intemkontroll ger mig ett intryck av att perso

nalens ses som ett i huvudsak passivt kollektiv, med några få mer aktiva personer 

som arbetsgivaren ska ge möjlighet att delta i intemkontrollen. Det finns inget 

krav på att arbetsgivaren ska aktivera hela sin personal i arbetsmiljöarbetet. En 

skrivning som bättre motsvarat personalens verkliga betydelse för arbetsmiljö

arbetet hade enligt min uppfattning kunnat vara. 

4 § Arbetsgivaren ska agera för att alla arbetstagare aktivt och engagerat medverkar i 

internkontrollen. 

Mina fallstudier visar vilken stor betydelse en aktiv personal har for arbets

miljöarbetet och arbetsmiljön. Man kan också se att personalen blivit aktiv där 

arbetsgivaren organiserat arbetet så att det blivit möjligt för personalen att vara 

aktiv. Företagamas agerande som ledare har också stimulerat t i l l engagemang och 

aktivitet. 

I kommentarerna t i l l de enskilda paragraferna i internkontrollföreskrif ten 

(AFS 1996:6) beskrivs kopplingen mellan arbetsmiljökunskaper, arbetsuppgifter 

och risker i arbetet. Vikten av kunskaper framhålls i kommentarerna men hel

hetsintrycket är ändå att kompetensutvecklingsperspektivet saknas. Man ser inte 

en ökad personal- och chefskompetens som en pådrivande faktor i förbättrings

arbetet utan kunskapskraven handlar mest om att uppfylla vissa minimikrav. 

Som jag ser det kommer en ökad arbetsmiljökompetens bland personalen att 

vara t i l l stor fördel för arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön och samtidigt utgöra 

ett stort hinder för ett programmatiskt, traditionellt, regelstyrt och specialist-

organiserat arbetsrniljöarbete. Varför ska kompetent personal överlåta viktiga 
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arbetsmiljöfrågor t i l l skyddsombud, skyddsingenjörer, skyddskommit téer etc 

när de själva kan ta hand om väldigt många av de aktuella frågeställningarna? 

Kompetensutveckling i små företag är dock inte oproblematisk. Ofta har små 

företag begränsade resurser för att satsa på utvecklingsarbete. Därför är det 

mindre troligt att de under normala förhållanden gör bredare satsningar på 

kompetensutveckling. Det krävs ovanliga omständigheter för att ledningen ska 

stanna upp, tänka igenom företagets situation och satsa på en bred utveckling av 

de anställda. Ofta måste det t i l l någon form av kris för att kompetensfrågorna ska 

lyftas fram. Detta är samtidigt en av möjl igheterna att introducera ett inlärnings-

baserat arbetsrniljöarbete i de företag som mest behöver det, i de företag som har 

en krisartad arbetsmiljö. Två av företagen i min huvudstudie är utmärkta exem

pel på detta. 

A t t företagen är små behöver heller inte innebära några avgörande hinder för 

att införa ett inlämingsbaserat arbetsrniljöarbete enligt min mening. Exempelvis 

så lyckades flera av de mindre företag som ingick i L-programmet 1 8 bättre än de 

stora företagen när det gällde att införa och utveckla en lärande organisation. 

Den viktigaste förklaringen till småföretagens framgång i detta sammanhang var 

ledningens sätt att agera. Cheferna i dessa företag visade större tilli t till de 

anställda och större uppskattning för deras engagemang, initiativkraft, kreativitet 

och kompetens. Ledningen gav de anställda befogenheter inte bara inom före 

taget utan också för direkta kontakter med kunderna. Man hade delegerat affärs

ansvar och de anställda tog detta ansvar. Chefemas ledarstil uppmanade de 

anställda att pröva nya uppgifter, våga ta risker och kanske göra misstag (Docherty 

1996). Jag ser här mycket stora likheter med flera av de framgångsrika företagare 

som ingått i min studie. 

Det är också intressant att studera och lära av hur arbetsrniljöarbete bedrivs i 

andra nordiska länder. Jag ska här ta upp situationen i Norge och Danmark, två 

länder som valt två diametralt skilda sätt att från myndighetshåll påverka arbets

mil jöarbetet . 

Erfarenheter från Norge, där kravet på intemkontroll infördes redan första 

januari 1992, visar på en långsamt ökande ti l lämpning av intemkontroll i privata 

företag och offentliga verksamheter mellan åren 1993 och 1996. Enligt Frick 

(1996 b) visade en norsk undersökning att företagets storlek hade stor betydelse 

för t i l lämpningen. Bland verksamheter med 1-10 anställda hade 41 procent inte 

påbörjat införandet av intemkontroll. I företag som saknade skyddsombud och 

F H V gick införandet mest långsamt och 60 procent av sådana företag hade inte 

påbörjat införandet 1996. 

1 8 L-programmet står for "Programmet för Lärande Organisationer", ett forsknings- och utvecklingsprogram som 

finansierades av dåvarande Arbetsmiljöfonden. Programmets mål var att finna nya kunskaper, pröva nya 

arbetssätt frö att ta tillvara på erfarenheter och öka lärandet i företag och förvaltningar. Mellan 1992-95 arbetade 

ett 40-tal företag parallellt med verksamhets- och personalutveckling inom programmet. 
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Flagstad (1995) har i sin doktorsavhandling mycket noggrant undersökt hur 

intemkontrollen fungerade i nio små och medelstora norska företag. Hennes 

övergripande slutsats är att internkontrollreformen inte fungerade bra i de stude

rade småföretagen. 

I många av företagen uppfylldes många av de stmktur- och dokumentations-

orienterade avsikterna med intemkontrollen, medan process- och utvecklings-

orienterade avsikter sällan uppfylldes. 

Internkontrollreformen kan dock menar hon utvecklas ti l l en bättre reform 

for småföretag om myndigheter, arbetsmarknadens parter och företagen själva 

ändrar inriktningen av intemkontrollen, från en dokumentations- och struktur

orientering t i l l att vara mer process- och utvecklingsinriktad. 

Flagstad presenterar en utförlig ideal modell för hur internkontrollreformen 

enligt hennes mening bör utföras i småföretag. Aktörer på nationell, regional 

och företagsnivå ingår i modellen. Den nationella nivån berör regelverket och 

den regionala nivån omfattar exempelvis företagshälsovård, företagarorganisatio

ner, fackliga organisationer, konsulter m fl. Denna nivå i bör fungera som kom

petensresurs för företagen. Företagsnivån omfattar ledning och anställda i 

respektive företag. 

När företagsledningarna skaffat sig grundläggande kunskaper om intem

kontroll bör man tillsammans med sina anställda och de fackliga organisationerna 

initiera en utveckling i företagen anger Flagstad. H o n betonar här vikten av att 

utnyttja en demokratisk dialog vid utveckling och impelmentering av in tem

kont ro l l . 

Nästa steg är att utveckla ett system för systematiskt arbetsrniljöarbete utifrån 

existerande arbetsmiljöförhållanden. Detta system bör vara anpassat t i l l företagets 

befintliga rutiner och sätt att organisera sin verksamhet samt utformas som ett 

system för en lärande organisation. 

I den ideala modellen förutsätts en omfattande delegering och fördelning av 

ansvar och befogenheter för beslutsfattande och aktiviteter inom arbetsmiljö-

område t . 

Vidare föreslås frekventa utvärderingar av internkontrollsystemet. Berörda 

bör utvärdera om systemet följs, om uppställda mål nås samt om målen är de 

rätta. På så sätt kommer internkontrollsystemet att får en karaktär av kontinuer

ligt förbättringsarbete och organisatoriskt lärande, även utanför arbetsmil jöom

rådet. Genom att sociala och tekniska system betraktas som interaktiva system kan 

det även leda t i l l ökad produktivitet och lönsamhet. 

Flagstad betonar att lärande, förändring och participation är viktiga i en imp-

lementeringsprocess. N ä r den föreslagna ideala modellen ska implementeras i ett 

foretag är det därför mycket viktigt att veta om man i företaget har en kultur 

som fokuserar just på dessa aspekter. O m så är fallet kan intemkontroll imple

menteras som ett lärande organisation system. O m företaget å andra sidan inte har 

denna kultur kan man välja att implementera ett intemkontrollsystem som inte 
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fokuserar på de nämnda dragen, men systemet blir då inte idealt. O m företaget 

saknar men vi l l skaffa en kultur med lärande, förändring och participation kan 

internkontrollsystemet användas för att starta en process som leder t i l l en lärande 

organisation. 

Flagstads råd t i l l myndigheterna behandlar informationskanaler, innehåll i 

information, innehåll i regler om intemkontroll, samt utbildning av egna 

representanter på regional och lokal nivå. I korthet föreslås att: 

- Informationen ska riktas mer direkt t i l l småföretagen. 

- Informationen främst ska betona att intemkontroll är ett dynamiskt operativt 

system där implementeringsprocessen är speciellt vikt ig. Synen på in tem

kontroll som ett dokumentationssystem bör nedtonas. 

- Myndighetemas representanter måste ges en relevant utbildning så att de kan 

fungera som externt stöd för företagen. 

Jag tolkar Flagstads råd t i l l foretag och myndigheter samt andra aktörer på 

arbetsmiljöområdet som en klar rekommendation att reformera intemkontrol

len, att gå från en mer programmatisk strategi t i l l en mer inlärningsbaserad. 

Hennes råd verkar också delvis ha anammats av de norska myndigheterna. Man 

har där anpassat kraven t i l l de mindre företagen, minskat dokumentationskraven, 

riktat mera uppmärksamhet på resultaten samt strävat efter ett enklare språk i 

föreskrifterna (Krogh 1996). 

Situationen i Danmark utgör en spännande motpol t i l l de norska förhållan

dena. Langaa Jensen (1996) skriver att tankarna bakom den norska internkon

trollreformen möttes med skepsis både bland danska centrala arbetsgivare- och 

arbetstagareorganisationer. Man har därför istället valt en strategi som utgår från 

att arbetsplatsvärderingar ska ligga t i l l gmnd för arbetsmiljöarbetet. Dessa arbets

platsvärderingar ska genomföras i samarbete mellan arbetsgivare, anställda och 

deras representanter. Yrkesinspektionens gmndläggande rätt och skyldighet att 

kontrollera arbetsmiljön och kräva åtgärder har dock inte förändrats. 

Danska tillsynsmyndigheter utmålar en differentierad tillsynsstrategi som ska 

anpassas ti l l företagens vilja och förmåga t i l l arbetsmiljöarbete. Myndigheterna 

har dock inte klart definierat med vad man menar med vilja och förmåga. 

Strategin beskrivs av nedanstående figur. 
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Figur 18 Myndighetsstrategi för tillsynsarbete bland danska företag. 

Vill ej Vill förbättra 
förbättra arbetsmiljön 

arbetsmiljön 

Kan själv ej Traditionell Rådgivning, 
förbättra tillsyn stöd 

arbetsmiljön 

Kan själv Traditionell Frihet från 
förbättra tillsyn detaljtillsyn 

arbetsmiljön 

Sammanfattningsvis har Langaa Jensen svårt att se att den norska modellen för 

intemkontroll skulle vara väl motiverad för huvudparten av de danska företagen. 

Bitsch Olsen (1996) kompletterar Langaa Jensens beskrivning och tar upp hur 

tillsynsverksamheten utvecklats i Danmark under senare tid. Han beskriver att 

tillsynen utgörs av två väsenskilda verksamheter: en traditionell och en experi

mentell. 

Den traditionella delen baseras på en centraliserad struktur och en högkvali-

ficerad lokal tillsynsenhet. Den experimentella delen kan beskrivas som ett 

koncept med hög grad av självstyre i företagen. Partema på arbetsmarknaden 

och yrkesinspektionen har kommit överens om att uppmana företagen att ut

veckla sin verksamhet och sitt arbetsrniljöarbete. Samtidigt har företagen fått veta 

att förändringarna under ett antal år verkligen får ske på företagens villkor. 

Hela denna utvecklingsprocess, som kan sägas handla om en övergång från 

expertstyre och -syn ti l l en social, holistisk syn och kontroll av arbetsmiljö

arbetet, följs av forskare som ska utvärdera experimentet. 

M e d den holistiska, icke expert baserade strategin hoppas man att uppnå en 

bättre kommunikation mellan ledning och anställda samt mellan dessa kategorier 

och företagshälsovården, vilket i sin tur ska leda t i l l bättre arbetsmiljö. 

Den danska strategin har varit extremt framgångsrik menar Bitsch Olsen och 

för fram fyra skäl för framgångarna: 
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- En erkänt högkvalificerad och legitim yrkesinspektion. 

- Arbetsmarknadens parter och institutioner har i jämförelse med andra länder 

accepterat att produktion och produktivitet väger mycket tungt. Man för

söker därför att undvika införa krav som begränsar företagens kreativitet och 

förmåga att förändras. 

- Inbetalningarna av kollektiva och individuella medel för sjukersättningskost

nader är mer synliggjorda än i övriga länder i Norden och i Europa. Berörda 

ser tydligare vad som betalas in t i l l sjukkassorna. 

- Implementering sker genom allmänna policybeslut snarare än genom i n 

förande av systemstrukturer. 

Bitsch Olsen sammanfattar utvecklingen av arbetsmiljöarbetet i Danmark som 

en övergång från professionella, legala bedömningar och angreppssätt t i l l expe

rimentella, lokala och självstyrda bedömningar och angreppssätt. 

Bitsch Olsen är en klar förespråkare av denna utveckling och i en tidigare 

artikel diskuterar han tillsamman med Hasle (Hasle & Bitsch Olsen 1995) m ö j 

ligheterna att utveckla motivation och engagemang i arbetsmiljöarbetet. De anser 

att den sociala riskuppfattningen är ett nyckelkoncept i sammanhanget. 

Hasle och Bitsch Olsen anger tre perspektiv för riskuppfattning: ett legalt, ett 

expert och ett socialt perspektiv, och man visar att uppfattningarna kan både 

skilja sig från och överlappa varandra. Det man betonar är att den sociala risk

uppfattningen är den som genererar motivation och engagemang för att agera. 

En strategi som baseras på social riskuppfattning och lokal teori kan därför ge en 

positiv utveckling av motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete på en 

arbetsplats. 

Hasle och Bitsch Olsen menar att kraven på arbetsplatsbedömningar öppnar 

nya möjl igheter att utveckla motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete. 

Man för fram tre förhållanden som bör vara uppfyllda för att nå framgång i detta 

avseende: 

- Alla berörda personer på arbetsplatsen måste delta i bedömningar av deras 

eget arbete. 

- Ansvar måste decentraliseras så mycket som möjligt. 

- Processen med problemanalys och prioritering måste vara synlig för alla 
berörda . 

Enligt Hasle och Bitsch Oisen bör en arbetsplatsbedömning betraktas som en 

lärprocess där deltagande ger personal erfarenhet av att lita på sina egna förmågor 

och en ökad kunskap om den egna arbetsmiljön. En utvecklad dialog mellan 

anställda och mellan anställda och ledning bedöms vara det viktigaste verktyget 

för att inrikta arbetsplatsbedömningarna mot en lärprocess. Målet är att åstad

komma en självförstärkande lär- och utvecklingsprocess. 
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Även om utvecklingen i Norge skiljer sig mycket från den i Danmark är mitt 

huvudintryck att icke programmatiskt inlämingsbaserat arbetsmiljöarbete ökar i 

betydelse i båda länderna. 

Imärningsbaserad strategi! 
Sammanfattningsvis finns det många tecken som talar både för och emot en fort

satt programmatisk förändringsstrategi. Jag anser dock att det finns mer som talar 

för att en inlärningsbaserad strategi har större utvecklingspotential. Främst för att 

personalens engagemang och inflytande i arbetsmiljöarbetet bör bl i bättre med 

en inlärningsbaserad strategi. En stor fördel med denna strategi är även att den 

bör kunna vara självkorrigerande i en flexibel omvärld där fömtsät tningama kan 

ändras snabbare än lagar och regelverk. 

7.3.1 Förslag som stödjer imärningsbaserad forändringsstrategi 

Jag är väl medveten om att Arbetarskyddsstyrelse och Yrkesinspektion idag är 

uppbundna av olika direktiv för hur de ska fungera och agera. Direkt iv som i 

idag inte tillåter många av de förslag som jag för fram. Mina förslag är framtids-

inriktade och jag har därför inte låtit mig begränsas av de ramar som tillsynsmyn

digheterna idag har att arbeta inom. 

Stimulera till utveckling av modem arbetsorganisation och ledarroll 
En modem arbetsorganisation och ledarroll är mycket v ik t ig för att en inlär

ningsbaserad förändringsstrategi ska kunna fungera. Handläggarna v id Arbets

livsfonden påverkade många företagare att förändra sin traditionella arbetsorga

nisation och sitt traditionella sätt att leda företagen, vilket ledde t i l l många goda 

resultat. På motsvarande sätt bör Yrkesinspektörema argumentera för liknande 

förändringar i de mindre företagen. Det fmns många goda exempel att referera 

ti l l och inspektörer bör utbildas i hur de på lämpligt sätt kan vidarebefordra 

information om dessa vid sina besök i de mindre företagen. Andra sätt att på

verka företagarna bör också undersökas och prövas. Kanske kan samarbete med 

företagamas egna organisationer vara en framkomlig väg? 

Stimulera till delegering av arbetsmiljöuppgifter, av befogenheter och 

ansvar 
För att kunna åstadkomma ett gott personalengagemang i arbetsmiljöarbetet kan 

företagare delegera uppgifter och befogenheter inom området . En delegering 

bidrar även t i l l att lätta arbetsbördan för företagaren och skapa tidsmässigt ut

rymme för ett mer förebyggande agerande från dennes sida. Företagare arbetar 

som regel mycket och klagar ofta på tidsbrist och de negativa följderna av tids

brist. Kombineras en delegering av arbetsmiljöuppgifter med en delegering av 

andra uppgifter som i en traditionellt organiserad verksamhet utförs av före-
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tagaren så skapas ännu bättre förutsättningar för ett bra arbetsrniljöarbete. 

Yrkesinspektionen bör kontrollera om brister i arbetsmiljön och arbetsmil jö

arbetet kan spåras t i l l brister i delegeringen. O m sådan brister föreligger bör 

inspektionen på olika sätt stimulera företagare att förbättra situationen med 

avseende på delegering. 

Fokusera tillsynen på aktivitet och resultat 

För att stimulera ti l l lärande och utveckling kan tillsynen fokuseras på aktivitet 

och resultat. Framför allt på vad man gjort sedan den senaste inspektionen och 

vad som man lärt sig av det inom företaget. Har man gjort och lärt sig lite så kan 

inspektörerna stimulera t i l l och kräva utökade insatser. A t t fokusera på planer är 

mindre lämpligt eftersom planeringskonceptet är f rämmande för många före

tagare och för att det alltid går att hitta ursäkter och skäl för att planer inte verk

ställts. V i vet j u alla att skillnaden mellan vad vi planerat att göra och vad vi gjort 

kan vara stor, men att det v i gjort har väsentligt större betydelse än vad v i plane

rat att göra. 

Stimulera till lokala b e d ö m n i n g a r och överenskommelser 

Centralt formulerade och allmänt gällande regler tycks ha liten motiverande 

verkan. Därför är det viktigt att yrkesinspektionen stimulerar företagare och 

personal t i l l att göra egna lokala bedömningar och överenskommelser beträf

fande förbättringar av arbetsmiljön. Givetvis ska minimikraven för en acceptabel 

arbetsmiljö inte frångås utan det handlar här om att fmna bra former för att skapa 

en utveckling mot mer ambitiösa mål. 

Stimulera till lokala kunskapssökande experiment 
De företag som har en riktigt dålig arbetsmiljö är också de företag som genom 

en radikal omläggning av arbetsmiljöarbetet bör ha störst möjl ighet att göra stora 

framsteg. Genom att Yrkesinspektionen kan ställa hårda krav på ett sådant företag 

kan man också skapa en kris som tjänar som yttre skäl för ett nytt sätt att hantera 

arbetsmilj öfrågoma. I samband med att inspektionen ställer hårda krav bör man 

också visa på hur företagen genom en omorganisering kan klara av krisen. 

Inspektionen bör stimulera t i l l att hela företaget mobiliseras för att lösa krisen 

och det kommande nya arbetsmiljöarbetet. Snarare än att kräva direkt lyckade 

åtgärder bör man uppmuntra t i l l lokala kunskapssökande experiment som inom 

en rimlig tid avser att lösa de akuta problemen och skapa en god gmnd för att 

klara av kommande problem. Annars kommer både företag och inspektion att 

snabbt falla tillbaka i de traditionella rollerna där inspektionen kräver vissa 

specifika åtgärder eller resultat och företaget svarar med att försöka minimera de 

åtgärder som krävs. 
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Stimulera till samarbete med Yrkesinspektionen - ge råd och s töd 
Yrkesinspektörerna bör arbeta för att skapa goda relationer med företagare och 

stimulera dem att hålla kontakt och samarbeta med inspektionen. Det finns för

modligen ett stort behov av relevant arbetsmiljöinformation i de mindre före

tagen. Yrkesinspektionen besitter både bred och djup fackkunskap inom om

rådet och det är ett enormt resursslöseri att inte utnyttja detta och inspektionens 

goda anseende för rådgivning i de mindre företagen. Många företagare v i l l också 

själva diskutera lösningar med inspektörerna (ASS 1995). 

Sammantaget ger detta inspektionen mycket goda möjligheter att påverka 

situationen i de mindre företagen. 

Kräv att företagare ska arbeta med att engagera och aktivera personal 

Mina fallstudier visar att en engagerad och aktiv personal ofta är en vikt ig förkla

ringsfaktor för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete samtidigt som en oengagerad 

och inaktiv personal många gånger kan bidra till att satsningar från ledningens 

sida misslyckas. Därför är det viktigt att personalen engageras och aktiveras i 

arbetsmiljöarbetet. H ä r finns det som jag ser det en stark koppling t i l l hur 

arbetet organiseras och hur företagaren agerar som ledare. Även om företagaren 

inte kan förmås att göra stora förändringar i detta avseende och frångå det tradi

tionella så bör yrkesinspektörema ändå agera för att företagama på olika sätt ska 

involvera personalen ordentligt i arbetsmiljöarbetet. 

T a direkt kontakt med personal istället för att gå via ombud 

Som jag uppfattat det är ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i hög grad bero

ende av att en stor andel av personalen är aktiv och inte bara att några få personer 

är aktiva, ofta valda ombud för personalen. I ett mindre företag har Yrkesin

spektörema goda fömtsättningar att träffa en stor del av personalen i samband 

med en inspektion. Yrkesinspektörema bör utnyttja detta förhållande och passa 

på att ge och få v ik t ig direktinformation om förhållandena vid företaget och 

individemas ansvar för arbetsmiljön. 

Lyft fram handlingskompetensen - stimulera till lärande 

För att klara en utveckling mot en förbättrad arbetsmiljö krävs olika typer av 

kompetens i företagen. I mina fallstudier tycktes formell kompetens inom 

arbetsmiljöområdet inte vara avgörande för att lyckas åstadkomma ett bra arbets

miljöarbete. Istället verkade det vara viktigt att basera kompetensutvecklingen 

inom arbetsmil jöområdet på de problem och andra utmaningar som företagen 

ställs inför och att ta hjälp utifrån när det behövdes. För att stimulera t i l l aktion 

och lärande bör Yrkesinspektionen arbeta med att utveckla dialogen med före

tagen så att man inte avskräcker från kontakter och rådfrågning från företagamas 

sida. Inspektionen b ö r också arbeta för en kompetenshöjning på arbetsmiljö

området inom hela företaget och bör därför undvika att ensidigt inrikta sig på 
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företagaren. Framförallt gäller det att medverka t i l l att skapa en handlingskom

petens hos personalen vilket på sikt även ger andra kompetenser. 

Fortsätt att reducera och förenkla gällande regelverk. 

Det finns många goda skäl till att fortsätta att reducera och förenkla det gällande 

arbetsmiljöreglerna. För det första verkar det som om reglerna ännu inte har så 

stor betydelse för hur man bedriver arbetsmiljöarbetet på de mindre företagen, 

åtminstone inte bland de företag som har störst behov att förbättra arbetsmiljön. 

En anledning t i l l detta kan vara att det är svårt att hitta bland alla gällande regler 

och att det är svårt att förstå vad reglerna innebär praktiskt. Rent pedagogiskt bör 

det finnas mycket att vinna genom att reducera och förenkla regelverket så att 

det tydligare framgår vilka viktiga regler som man har att följa i företagen. 

Utveckla och introducera datorbaserade informationssystem för regler 

Aven om man reducerar antalet regler och förtydligar dem så kommer det att 

vara svårt att hitta bland alla regler om man inte samtidigt kompletterar dem med 

effektiva väglednings- och sökverktyg. Många regler finns redan på C D - r o m 

med bra sökverktyg och det finns krav på att reglerna ska finnas tillgängliga på 

varje arbetsställe. En ytterligare förbättring vore att lägga ut regelverk och 

sökverktyg på Internet samt kräva att alla företagare ska kunna utnyttja detta. 

Utveckla en motivationsbaserad tillsyn 
Inom Arbetarskyddsstyrelsen projekt " I K - S M Å " (ASS 1998) ingick försök med 

en interaktiv inspektionsmetod som sätter företagaren i fokus och inriktar sig på 

att klargöra fördelama med och kravet på att integrera arbetsmiljöfrågor och 

produktionsteknik samt nödvändigheten av samordning mellan produktions

styrning och intemkontroll . De inspektörer som deltog i försöken upplevde det 

som ovant men givande att sätta arbetsgivaren och företaget i centmm. 

Jag anser att man ska fortsätta att utveckla tillsynsarbetet utifrån ett företagar-

och ett motivationsperspektiv. En motivationsbaserad tillsyn behöver dock inte 

nödvändigtvis utgå från förväntansteori. Det vore intressant om motivations-

frågorna även belystes utifrån andra teorier men eftersom jag utnyttjat förvän

tansteori så utgår mina råd från tillämpningen av denna teori. 

En vanlig kr i t ik mot förväntansteori är att den är svår att tillämpa i praktiska 

situationer där man vi l l öka olika personers motivation för olika uppgifter. Detta 

hindrar dock inte att det utarbetats olika rekommendationer beträffande den 

praktiska til lämpningen av förväntansteori. 

Steers & Porter (1991) pekar ut ett antal punkter som är viktiga att beakta när 

förväntansteori ska användas för att motivera i arbetslivet. Punktema har här 

reducerats i antal samt omarbetats för att passa för Yrkesinspektionen om de ska 

motivera företagare att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Flera punkter har 
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Yrkesinspektionen mycket lite inflytande över men jag har ändå tagit med dem 

för att ge en så fullständig rekommendation som möjligt. 

At t leda motivationsprocesser är ett medvetet och avsiktligt arbete, inte något 

som bara händer. För framgång krävs därför ansvarstagande och engagemang av 

den som leder processen. Tror man inom Yrkesinspektionen inte på strategin 

att öka företagamas motivation för arbetsrniljöarbete så kommer man knappast att 

lyckas med strategin. Även om man tror på strategin måste man också vara med

veten om sina styrkor och viktigaste begränsningar. Vet man inom inspektionen 

vad man förväntar sig, önskar sig i sitt eget arbete? Innan inspektionen försöker 

påverka andra bör man ha en klar uppfattning o m sin egen rol l i arbetsmiljö

arbetet. 

Inspektionen måste ha inspektörer som är medvetna o m motivationens 

karaktär samt de verktyg som finns för att skapa positiv motivation. Den närmast 

berörde yrkesinspektören har nämligen en vikt ig uppgift i att skapa, övervaka 

och upprätthålla de förväntningar och belöningsstrukturer som leder t i l l goda 

prestationer. I motivationsprocessen ska inspektören definiera klara mål, etablera 

klara förväntningar på belöningar, samt i möjligaste mån förse företagarna med 

passande belöningar. 

Motivation är i hög grad ett individuellt fenomen och detta bör speciellt 

beaktas av yrkesinspektörema. Varje företagare har egna förväntningar på vad 

arbetsmiljöarbetet ska resultera i . O m inspektörerna utgår från detta och stimule

rar företagarna bör möjligheterna att åstadkomma förbättringar av arbetsmiljön 

öka. Motivation är också en funktion av både individ och omgivning så därför 

måste båda aspektema diagnosticeras. 

1) Det är viktigt att erkänna individuella skillnader hos företagare, vara 

känslig för variationer och erkänna att olika företagare har olika prefe

renser för det som de uppfattar som möjliga belöningar. 

Inspektörerna måste ta reda på vilka utfall som varje företagare värde

rar. Först och främst måste man undersöka vilka utfall eller belöningar 

som har ett förväntat värde hos individen. Det finns här flera tänkbara 

metoder men i detta sammanhang förefaller det vara lämpligast att genom 

samtal komma fram t i l l de utfall som är viktiga för företagarna. 

Här måste poängteras att det är mycket svårt att ändra på vad individer 

vi l l ha, men att det är förhållandevis enkelt att ta reda på vad de vi l l ha. 

Den skicklige inspektören betonar därför diagnosen av behoven framför 

att förändra individerna. 

Man bör även inom inspektionen diskutera på vilket sätt man kan 

belöna företagare. Även om det idag kan upplevas f r ä m m a n d e att inspek

tionen ska utdela belöningar så bör det finnas möj l igheter som inte är 

alltför resurskrävande, ja kanske rent av resursbesparande. Det kan exem

pelvis handla om att klart och tydligt uttala be röm när företagare åstad-
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kommit något bra, direkt t i l l företagaren, inför personalen eller andra 

människor som är viktiga för företagaren. 

2) Det är viktigt att företagare ser en klar relation mellan egna lyckade 

prestationer och önskade belöningar. Här handlar det om att tydligt tala 

om vad företagaren kan få från inspektionens sida om han eller hon 

lyckas prestera ett givet resultat. Företagaren ska inte behöva tveka om 

inspektionens reaktion på ett viss resultat. 

Bestäm även vilket slags beteende man vi l l ha hos företagarna. Ta reda 

på eller bestäm vilken slags prestation som krävs och vilka lämpliga mått 

eller indikatorer som fmns för prestationerna (mängd, kvalitet etc). Det 

fmns även ett behov av att definiera prestationer i tämligen klara termer så 

att företagare kan förstå vad som önskas av dem. 

Säkerställ om möjligt att önskade resultat kan nås. O m den enskilde 

företagaren känner att prestationsnivån är högre än vad han/hon rimligen 

kan uppnå, så kommer motivationen att prestera bra att vara relativt låg. 

Här gäller det att i samråd med respektive företagare bestämma en nivå 

som kan nås med en rimlig insats. 

Koppla samman önskade utfall, belöningar med önskade prestationer 

på ett direkt och tydligt sätt. Det är också viktigt att tidsmässigt knyta 

samman dessa. Det är viktigt att notera att det är individen, dvs företaga

ren, som ska se sambandet. O m inspektören upplever sambandet men 

inte företagaren så är det otillräckligt. Här fmns det bara ett sätt att ta reda 

på om kopplingen finns och det är att fråga individen, företagaren. 

Analysera hela situationen med avseende på förväntningar som är i 

konfl ikt med varandra. Kontrollera om det finns förväntningar som mot 

verkar de belöningssystem som ställts upp. En bra motivation kommer 

bara att visa sig när företagare ser att summan av positiva och negativa utfall 

som associeras t i l l bra prestationer är klart positiv. Samla in information 

genom att fråga berörda personer. 

Se ti l l att förändringar i utfall är tillräckligt stora. Triviala belöningar 

kommer bara att resultera i triviala ansträngningar och förbättringar av 

prestationer. Här finns ett stort problem för inspektionen eftersom den 

idag saknar möjlighet att dela ut mer konkreta belöningar. Ett framtida 

koncept skulle kunna var att företagare och företag som gjort bra insatser 

skulle kunna fa löfte om en mindre intensiv granskning av inspektionen i 

framtiden. Det skulle även frigöra resurser för inspektionen att inrikta sin 

verksamhet mot mer angelägna uppgifter. Ytterligare ett altemativ skulle 

kunna vara att utlova mer rådgivning om företagarna och företagen så 

önskar. Detta är dock mer resurskrävande. 

Kontrollera att belöningssystemet är rättvist. Trots att modellen baseras 

på individuella skillnader så måste ett belöningssystem upplevas som rät t -
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vist av de flesta. Ett system som ger jämlikhet oavsett prestation ger dock 

garanterat låg motivation. At t Yrkesinspektionen agerar rättvist är viktigt 

ur konkurrenssynpunkt har många företagare påpekat fö r mig, men det 

är även vikt igt ur motivationssynspunkt. 

3) Arbetsmiljöarbetets natur bör beaktas. Utmaning, variation, möjl ig

heter t i l l personlig tillfredsställelse för företagarna är viktiga faktorer som 

bör beaktas. Här anser jag att det är speciellt viktigt att tillåta företagare 

bedriva arbetsmiljöarbetet på det sätt som de själva finner vara lämpligast 

(inom vissa ganska vida ramar). Ett säkert sätt att minska motivationen för 

arbetsmiljöarbete är att förväg och externt fastställa detaljer för hur 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 

4) Engagera företagarna mer i den process som syftar t i l l en större effekti

vitet i arbetsmiljöarbetet. Utan företagamas samarbete och stöd kan en 

stor del av inspektionens energi slösas bort. Betona att utvecklingen av 

arbetsmiljöarbetet syftar till att effektivisera arbetsmiljöarbetet inom före 

taget och att kraven på arbetsmiljön inte har ökats utan är oförändrade. 

5) Beakta effekterna av ett gott samarbetsklimat mellan företagare och i n 

spektörer. Ingen har något att vinna på ansträngda relationer mellan fö re 

tagare och yrkesinspektörer. Alla har mycket att vinna på motsatsen. 

Tvingande åtgärder bör därför undvikas i det längsta. En strategi kan 

också vara att inspektörer som drivit fram tvångsåtgärder i ett företag er

sätts av andra inspektörer när väl de tvingande kraven är uppfyllda. På så 

sätt bereds en företagare en nystart med inspektörer som inte personligen 

kan lastas för de tvingande kraven. 

6) Försök att bedöma eller mäta företagamas attityder t i l l arbetsmiljö-

arbete och inspektion med j ämna mellanrum. Syftet med detta är att 

övervaka och identifiera evenmella problem samt anpassa den egna strate

gin och agerandet gentemot företagarna. Detta är speciellt viktigt eftersom 

det är mycket svårt eller omöjligt att i förväg veta hur olika nya aktioner 

mottas bland företagarna. 

Ovans tående sammanställning visar att det är en komplex och svår uppgift för 

en yrkesinspektör att motivera en företagare för arbetsrniljöarbete. En uppgift 

som knappast kan lösas utan omfattande utbildning och träning. Alla rekom

mendationer är heller knappast möjliga att uppnå i praktiken men m i n över

tygelse är ändå att en medveten satsning på motivationsfrågan och en kunskap 

om motivationsprocessen kan bidra t i l l att väsentligt förbättra arbetsmiljöarbetet i 

de mindre företagen. Främst för att det utgår från ett företagarperspektiv. 
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Avslutningsvis v i l l jag än en gång betona att jag anser att dagens påbjudna 

arbetsmiljö- och tillsynsarbete bör byta inriktning, från en programmatisk t i l l en 

inlärningsbaserad forändringsstrategi. En förändringsstrategi som hör morgon

dagen ti l l och där motivationsfrågoma har en vikt ig roll . 
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A B S T R A C T 

Swedish government requirements for industrial safety and health are to a great 

degree formulated wi th regard to the authorities and the major companies. This 

has led to various difficulties for the minor companies and the supervising 

authorities. This state o f affairs is one o f the main reasons for investigating the 

motivation o f minor private enterprise managers to attend to and develop 

industrial safety and health. This study is based on a research question o f a 

comprehensive character. 

• H o w can the maintenance and development of the work environment 

in minor manufacturing enterprises be described f rom a managerial and 

motivational perspective? 

The principal aim of this thesis is to describe, analyse and f ind new knowl 

edge about the maintenance and development of the working environment in a 

group o f minor manufacturing enterprises from a managerial and motivational 

perspective. Another aim has been to discuss applications on a larger scale and 

give recommendations for how the development of the working environment 

in minor enterprises can be improved. 

This study consists of two pilot smdies and a main study which have been 

carried out as literature studies and case studies. The case studies are mainly based 

on interviews wi th forty managers f rom forty companies in Sweden w i t h less 

than fifty employees. The reason is that the requirements to formalise the safety 

and health activities increase to a great extent at this size l imit . 

A model based on expectancy theory has been used to study, describe and 

explain the motivation o f the company managers to attend to the working envi

ronment. 

This study shows that the results o f the maintenance and development o f the 

working environment are important for the motivation and that there are a great 

number o f primary and secondary results that are very highly valued as expected 

or actual results. Particularly important motivating factors are the ideas the man

agers have o f the primary effects: comfort and well being, pleasure in work and 

secondary effects: efficiency, productivity and profit. 

Since the motivation for this kind o f work shows great individual differ

ences, it should primarily be regarded as an individual phenomenon and 

therefore measures taken to increase the motivation for improving the working 

environment should be based on this state o f things. 

The case studies show that high motivation is important, but the most i m 

portant factor to explain success is an active, independent and dedicated staff. I n 

the most successful firms this has often been brought about by means o f a work 
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organisation and leadership characterised by delegation o f tasks and decisions, 

focus on the customer, development of competence, dialogue, direct contact 

and a positive learning climate. 

The ways of tackling the problems of the working environment are to a great 

extent a reflection of how other parts o f the operation are organised and man

aged. Many o f the successful managers in this study have meritoriously managed 

to involve the staff i n the maintenance and development o f the working envi

ronment. Instead of formalising the activities, daily and direct contacts w i th the 

staff have been used. The work is kept up to date and active by means o f this 

dialogue and discussion. Delegation of tasks and decisions is also an important 

element in many successful managers work w i t h these matters. A strong emphasis 

on mutual understanding and consensus is also a distinguishing characteristic o f 

many successful managers. 

Therefore the most important advice to the Board for Occupational Safety 

and Health and the Labour Inspectorate is to introduce a strategy of change 

based on learning to replace the current more programmatic one which is 

predominantly focused on the employer and his planning for the future. A 

strategy based on learning is characterised by locally initiated experiments that 

are carried out and evaluated. Then adequate working methods to bring about 

changes are developed by the staff and are applied for a relatively limited period 

o f time. The strategy o f learning implies that a great number o f staff members are 

involved in a project to bring about changes. The strategy involves less planning 

and preparation since emphasis is put on application and is therefore more 

adapted to the way a minor enterprise normally functions. This accumulates 

competence to cope w i t h changes not only on a day to day basis but also what 

may have to be handled in the future. The strategy based on learning is there

fore well suited to a dynamic world. 

A number o f more or less detailed corollaries that support this strategy are 

linked to the main proposal to introduce a learning based strategy o f change. 
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Bilaga 1 sid 1 

Kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskningen har haft en stark metodmässig utveckling de senaste 

decennierna. Miles & Huberman (1994) visar på den enorma utveckling som 

skett sedan 1984 och 10 år framåt. Mängden böcker, artiklar och papers som 

behandlade kvalitativ metod hade mer än tredubblats under den aktuella tiden. 

Flera heltäckande handböcker har utgivits, bl a Denzin & Lincoln (1994) och 

LeCompte, Mi l l roy , & Preissle (1992). Likaså har nyhetsbrev, årliga konferenser, 

datornätverk, programvarukonferenser etablerats. 

Trots att aktiviteterna inom metodutvecklingen varit omfattande så återstår 

många besvärliga frågor inom den kvalitativa forskningen påpekar Miles & 

Huberman (1994). Fortfarande är datainsamling mycket arbetsintensiv, ofta före

kommer överbelastning med data, risken för bias är stor, databearbetning och 

kodning är mycket tidskrävande, endast fa fall kan studeras av praktiska skäl, att 

generalisera resultat är svårt, trovärdighet och kvalitet i slutsatser kan ifrågasättas 

liksom användbarheten för att agera i omvärlden. I traditionell vetenskaplig 

mening kan reliabilitet och validitet ofta ifrågasättas då det gäller resultat som 

tagits fram med kvalitativa metoder. 

Tendensen inom den kvalitativa forskningen tycks vara en strävan efter ökad 

systematik, ett slags närmande t i l l den högt formaliserade och procedurbundna 

kvantitativa metoden. Skälen kan vara att det helt enkelt behövs metoder som är 

trovärdiga, pålitliga och replikerbara (replicable) i kvalitativa termer. Ett annat 

skäl kan vara att de kvalitativa metodutvecklarna eftersträvar en ökad acceptans 

och legitimering bland kvantitativa forskare och därför förespråkar en ökad 

formalisering. 

Miles & Huberman (1994) liksom Strauss & Corbin (1990) förespråkar en 

starkt formaliserad tillämpning av kvalitativa metoder, allt från problemformule

ring, datainsamling och analys t i l l slutlig redovisning av resultat. 

Fördelama med den omfattande systematiken förefaller bestickande, men det 

verkar som om ytterst få forskare mäktar med den formalisering som förespråkas 

i olika metodböcker . Visserligen säger sig många ha forskat enligt en viss metod, 

men sedan visar det sig att de endast t i l l viss del tillämpat den aktuella metoden 1. 

Detta behöver dock inte innebära något större egentligt problem. Forskning är 

j u inte ett på förhand bestämt mekaniskt arbete utan ett intellektuellt arbete som 

til l stora delar inte kan fömtsägas hur det ska göras, vad det ska innehålla och vad 

det kan leda t i l l . A t t forskning är betydligt komplexare än en ren t i l lämpning av 

procedurer och formalia framhålls bl a av Alvesson & Sköldberg (1994) som 

säger att forskning är: 

Detta är en slutsats jag hämtat frän doktorandkursen "Kvalitativ dataanalys" 5p, med universitetslektor L-Å 

Lindberg, Tekniska högskolan i Luleå 1995. 
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"... ett provisoriskt rationellt projekt, vari kärnan i rationalitet handlar mera om 

reflektion än om procedurer" (s 370) 

Kvalitativ forskning kan beskrivas utifrån vad den är respektive inte är och 

den kan jämföras med kvantitativ forskning. Holme & Solvang (1991) har sam

manfattat respektive metodinriktning och jämfört dem med varandra. De ut

trycker sig på följande sätt. 

Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 

förstående syfte. Man är inte inriktad på att pröva om informationen har generell 

giltighet. Det centrala blir istället att man genom att samla in information dels ßr 

en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar, dels kan beskriva hel

heten av det sammanhang som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till 

den källa man hämtar sin information ifrån. 

Kvantitativa metoder är merformaliserade och strukturerade. Metoden är i långt 

större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka för

hållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning man valt. Metoden 

avgör också vilka svar som är tänkbara. Uppläggning och planering kännetecknas av 

selektivitet och avstånd iförhållande till informationskällan. Allt detta är nödvän

digt för att kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om de 

resultat man kommit fram till gäller alla de enheter man önskar uttala sig om. 

Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information. 

(s 13-14 i Holme & Solvang (1991)) 

Enligt Miles och Huberman (1994) är ett tydligt huvuddrag i kvalitativ forsk

ning att den genomförs genom en intensiv och eller förlängd kontakt med en 

fält- eller livssituation. Den kvalitative forskarens roll är att skaffa en helhetsbild 

av situationen, dess logik, dess arrangemang, dess utsagda och outtalade regler. 

Forskaren försöker även att skaffa data om de lokala aktöremas uppfattningar. 

Här utnyttjas en process med djupt deltagande, empatisk förståelse. Forskaren 

lyfter f ram de lokala aktöremas uppfattningar om de ämnen som diskuteras. En 

huvuduppgift är att förklara och utveckla de sätt på vilket människor i speciella 

situationer förstår, beaktar, agerar, och på annan sätt klarar av sin dagliga tillvaro. 

Analysen baseras mest på ord från fältstudier. Ord vilka kan samlas, dels in i 

undergrupper, brytas upp. De kan organiseras så att forskaren kan kontrastera, 

jämföra, analysera, och tilldela dem mönster. Genom att läsa igenom den egna 

ursprungliga dokumentationen kan forskaren isolera vissa teman eller uppfatt

ningar som kan gås igenom med informantema. Många tolkningar av det insam

lade materialet är möjliga, men vissa är mer tilltalande av teoretiska skäl eller för 

deras sammanhang. 
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Typiskt för kvalitativ forskning är också att standardiserade instrument 

används i liten omfattning. Istället utgör forskaren själv det huvudsakliga mät 

instrumentet. 

Beroende på forskningstradition tillämpas dessa huvuddrag på olika sätt. 

Kvalitativa metoder tillämpas inom en rad olika forskningsområden. Det finns 

dock vissa analytiska företeelser eller moment som förekommer inom många 

områden anser Miles & Huberman (1994). 

• Fältnoteringar från observationer eller intervjuer tilldelas koder så att 

innehållet kan gmpperas. 

• Reflektioner eller andra anmärkningar noteras i marginalerna t i l l 

fältanteckningarna. 

• Genom att sortera och sålla kan forskaren identifiera likartade fraser, 

förhållanden mellan variabler, mönster, teman, klara skillnader mellan 

undergrupper samt vanliga sekvenser. 

• Forskaren kan isolera dessa mönster och processer, likheter och skillnader, 

samt beakta dem nästa gång data hämtas från fältet. 

• Så småningom kan ett mindre antal generaliseringar utvecklas vilka täcker 

de sammanhang som visar sig i databasen. 

• Därefter konfronteras dessa generaliseringar med en samlad formell 

kunskap i form av begrepp eller teorier. 

Utan att här närmare gå in på bristema hos de kvalitativa metoderna är det 

uppenbart att det finns många fallgropar med kvalitativa metoder (och data) och 

man bör därför ställa sig frågan vilka fördelar kvalitativa data har framför kvanti

tativa. 

En stor fördel med kvalitativa data är att de samlats in direkt nära informan

tema. Möjligheten att forskaren ska förstå latenta, underliggande och inte i för

väg uppenbara frågor är god. Någo t som knappast är möjligt om data skaffas via 

färdiga enkäter, post eller telefon. En annan fördel är att kvalitativa data är rika 

och ger helhetsbeskrivningar, vilket ger stora möjl igheter att upptäcka komplexa 

förhållanden. Likaså är kvalitativa data "levande", kopplade t i l l ett verkligt sam

manhang och ger ett sanningsenligt intryck hos läsarna. I vissa fall är kvalitativa 

data samlade över en utsträckt tidsperiod vilket ger mycket mer än ögonblicks

bilder. Kvalitativa data är också ofta bra för att fastlägga kausala samband. Genom 

att metoderna för att samla kvalitativa data kan varieras under en studie så ger det 

också möjlighet för forskarna att verkligen övertyga sig själva att de förstått de 

fenomen de studerar (Miles & Huberman 1994). 

Kvalitativa metoder sägs ofta vara bra för att utforska nya områden och ut

veckla hypoteser. De är också mycket lämpliga för att testa hypoteser, för att se 

om förutsägelser verkligen håller. Dessutom är kvalitativa data användbara för att 
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komplettera, validera, förklara, belysa eller omtolka kvantitativa data som samlats 

på samma plats (Miles & Huberman 1994). 

Styrkan i de kvalitativa data är starkt avhängigt hur analysen av dem har u t 

förts. Miles & Huberman (1994) för fram en analysmodell med tre samtidiga 

aktiviteter som följer på datainsamlandet: datareduktion, dataredovisning samt 

formulering och verifiering av slutsatser. Datainsamlings- och analysprocessen är 

enligt dessa forskare en interaktiv cyklisk process, vilket kan illustreras på fö l 

jande sätt. 

Figur 1 Komponenter i kvalitativ analys. (Översatt och delvis omarbetat från Miles 

& Huberman 1994). 

Data baseras vanligen på observationer, intervjuer eller dokument eller k o m 

binationer av dessa. Datainsamling handlar därför om att se, fråga eller granska. 

Vanligen utförs datainsamlingen nära undersökningsobjekten och under en 

begränsad t id . Normalt behöver rådata bearbetas, t ex skrivas ut, rättas, editeras, 

innan de kan analyseras. 

M e d datareduktion menas den process där rådata selekteras, fokuseras, fö r 

enklas, abstraheras eller transformeras. Redan innan rådata samlats i n har vissa data 

reducerats genom fonkarens mer eller mindre medvetna val av fall, forsknings

frågor, insamlingsmetoder etc. Datareduktionen är en del av analysen eftersom 

valen av vad som ska ingå respektive utgå är analytiska val. 

Vanligen är en dataredovisning en organiserad, komprimerad samling av 

information som gör det möjligt för forskaren att dra slutsatser och att agerande 

utifrån slutsatserna. En dataredovisning hjälper forskaren att förstå och agera, 

antingen att analysera vidare eller agera mera konkret. Dataredovisning kan ha 

många former, exempelvis matriser, grafer, kartor, nätverk. Utformningen av 

dataredovisningen är en del i en fortsatt datareduktion och en del av analysen 

eftersom det som redovisas kan sägas vara det som forskaren vet. 
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Parallellt med datareduktion och dataredovisning dras och verifieras slutsatser. 

Ofta har forskaren haft någon inledande uppfattning som förstärkts eller för

svagats under undersökningens gång, men ofta kan inte de mer definitiva slut

satserna dras förrän datainsamlingen är slutförd och bearbetad (Miles & 

Huberman 1994). 

Modellen för kvalitativ analys visar inte direkt att analysförloppet är cykliskt, 

men ofta drivs analysen fram i flera successivt allt mera precisa och framåt

strävande cirklar. Den successiva analysen illustreras även av de dubbelriktade 

sambandspilama mellan datareduktion, dataredovisning samt formulering och 

verifiering av slutsatser. Modellens förenklade beskrivning av kvalitativ forskning 

visar inte heller på de problem som ofta är förknippade med denna typ av 

forskning. Som tidigare nämnts kan reliabilitet och validitet i traditionell 

bemärkelse ofta ifrågasättas då det gäller kvalitativ forskning. 

I litteratur som behandlar kvalitativ metod, bl a Ely m f l (1991), påpekas dock 

att reliabilitet och validitet inte har samma innebörd i kvalitativ respektive kvan

titativ forskning och att man inte uppnår reliabilitet och validitet på samma sätt. 

Ändå finns det kvalitativa forskare (Fetterman 1989, Miles & Huberman 1994) 

som använder sig av positivistiska forskningstermer i sitt arbete. 

Miles & Huberman (1994) vilka själva betecknar sig som "kritiska realister" 

diskuterar fem delvis överlappande kravområden då det gäller att hålla hög 

kvalitet i den kvalitativa forskningen. Inom varje område presenterar de en 

mängd kriterier eller indikatorer för att kunna hålla högkvalitativa slutsatser. 

Följande fem kravområden anses vara viktiga: 

• objektivi tet /ko nfirmerbarhet 

• reliabilitet/pålitlighet/granskningsbarhet 

• intern validitet/ trovärdighet/autenticitet 

• extern validitet /överförbarhet/passform 

• t i l lämpning/appl ikat ion/akt ion-or ienter ing 

Inom kravområdet objektivitet/konfirmerbarhet är grundfrågan om "relativ 

neutralitet", som jag uppfattar det tillräcklig neutralitet, och " r iml ig omfattning 

av ej erkänd bias" från fonkarens sida föreligger. Eller åtminstone om man är 

tydlig om den bias som oundvikligen föreligger. Frågan är om slutsatserna beror 

på subjekten och de förhållanden som förelåg eller om de beror på forskaren. 

Man lägger ibland tonvikt på om studien kan kopieras av andra, är möjlig att 

kopiera för andra forskare. 

Då det gäller reliabilitet/pålitlighet/granskningsbarhet är den underliggande 

frågan om forskningsprocessen är konsistent, rimligt stabil över t id och mellan 

forskare och metoder. Har man varit rimligt omsorgsfull i sin forskning? 
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Angående intern validitet / trovärdighet/autenticitet är knäckfrågan trovärdig

heten. Är slutsatserna rimliga? Är de trovärdiga för de personer som studeras och 

för läsarna? Har v i en autentisk bild av vad vi studerar? 

Inom kravområdet extern validitet/överförbarhet/passform behöver v i veta 

om slutsatserna från en smdie kan generaliseras och föras över t i l l andra samman

hang? 

Beträffande t i l lämpning/appl ikat ion/akt ion-orienter ing är fokus riktat mot 

ti l lämpningen av och brukarna av forskningen. 

Miles & Huberman (1994) presenterar en rad relevanta och besvärliga frågor 

för en kvalitativ forskare (se en sammanställning i slutet av denna bilaga) och för 

mig förefaller det närmast vara omöjligt att uppfylla alla krav de formulerat. 

Miles & Huberman påpekar dock att frågorna bör ses som indikatorer snarare än 

"regler" som måste uppfyllas. 

Kvalitetskraven på kvalitativ forskning är som synes omfattande. I följande 

avsnitt kommer jag att dock att begränsa mig t i l l att behandla kraven på validitet, 

reliabilitet samt frågan om tolkning av resultat från intervjuer. 

Validitet 

I klassik positivistisk bemärkelse är validitetsmåttet ett mått på om man mäter det 

man avser att mäta. Mät ins t rumentet blir därför väldigt viktigt för validiteten om 

systematiska eller slumpmässiga fel ska kunna undvikas. Det handlar inom positi

vistisk forskning även om att dra valida slutsatser om hypoteser som ställts upp 

och prövats. 

Situationen inom den kvalitativa forskningen är annorlunda. 

Här kan validitetsbegreppet delas upp i en mängd delar, vilket inte minst Miles 

& Huberman (1994) visar på. Förenklat sett handlar det två typer av validitet. 

Dels handlar det om en validitet som förknippas med de tolkningar som en 

forskare gör av sina insamlade data, vilka mönster han finner och utvecklar, 

eventuellt t i l l färdiga teorier. Dels handlar det om en validitet som baseras på hur 

tillämpbar, hur praktiskt användbar en utvecklad teori är. 

Det finns flera sätt att åstadkomma validitet i samband med tolkningar. Et t 

vanligt sätt är att återföra de tolkningar som gjorts till de personer man undersökt 

i syfte att senare samla upp deras kommentarer för att eventuellt förändra to lk

ningen. (Miles & Huberman 1994, Y i n 1984) Det kan handla om att rätta t i l l 

olika former av missuppfattningar. 

Hår för Kvale (1984) in begreppet kommunikativ validering. V i d kommuni 

kativ validering för forskaren en dialog med den intervjuade och lägger fram 

sina tolkningar v id själva intervjun och även vid den senare analysen. 

Kvale använder sig även av begreppet pragmatisk validering. V i d pragmatisk 

validering är tolkningens praktiska effekter det väsentliga. Då det gäller den vali

ditet som baseras på tillämpbarhet kan man se en skala som sträcker sig från vali-
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diteten för det rent praktiska ute i samhället t i l l validiteten för forskare som 

arbetar inom det forskningsfält där studien hö r hemma. 

Reliabilitet 

I positivistisk bemärkelse bestäms pålitligheten, reliabiliteten, av hur en mätning 

utförs och hur noggrann man är v id bearbetningen av informationen. H ö g reli

abilitet föreligger om olika och oberoende mätningar av ett och samma feno

men ger samma eller ungefär samma resultat. Detta klassiska reliabiliteskriterium 

kan knappast tillämpas om verkligheten är snabbt och starkt föränderlig. Det kan 

inte heller tillämpas för kvalitativ forskning som integrerar datainsamling, 

begreppsutveckling och analys eftersom begreppet är kopplat t i l l att hypotes

formulering och analys hålls isär. 

Reliabilitetsbegreppet har med åren fått en stark koppling t i l l procedurfrågor 

även inom den kvalitativa forskningen. M e n när man diskuterar reliabilitet inom 

kvalitativ forskning är det ändå oundvikligt att komma in på forskaren som 

mätinstrument. 

Ely m f l (1991) poängterar att reliabilitet inom kvalitativ forskning är långt 

mer än en procedurfråga och att pålitlighet i första hand är ett personligt tros

systern som formar procedurerna i forskningsprocessen. Man menar att en 

kvalitativ forskare ständigt och intensivt måste engagera sig för att vara pålitlig och 

att detta engagemang inte får upphöra förrän forskningsuppgiften är avslutad. 

Lincoln och Guba (1985) har en mera procedurbunden inställning t i l l relia-

bilitetsfrågan och pekar ut sex olika krav som bör vara uppfyllda för att ge en 

god reliabilitet. Enligt dem bör en forskare: 

• ha varit verksam på fältet länge 

• genomföra ett uthålligt observerande 

• triangulera, söka efter negativa utfall 

• bedöma hur adekvata referenserna är 

• diskutera sitt arbete med kollegor på samma nivå 

• kontrollera resultaten med de människor som studerats 

Miles & Huberman (1994) förespråkar ytterligare en mängd procedurer och 

mtiner för att uppnå god reliabilitet. A t t här gå in på alla rekommendationer 

skulle leda allt för långt. I slutet av denna bilaga fmns dock en kortfattad sam

manställning av frågeställningar som förs fram som viktiga när det gäller reliabili

tet i kvalitativ forskning. 

At t triangulering i form av att fakta samlats in med flera olika metoder är v ik

tig betonas dock av många författare. Triangulering kan även innebära att fakta 

samlats in med samma metod men v id olika tidpunkter. Tekniken har ett speci

ellt stort värde genom att inte bara visa på konvergens utan även på bristande 

överensstämmelse och motsägelse bland insamlade data (Ely m f l 1991). 
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Ett vanligt reliabilitetsanknutet problem för kvalitativa forskare är att avgöra 

när man samlat in tillräckligt med data. Det vanligaste kriteriet för att insam

lingen är tillräcklig är redundans, d v s när fakta börjar att upprepa sig är det dags 

att sluta med datainsamlandet. Tillräckliga fältstudier bör också skapa en känsla av 

förtrogenhet hos forskaren (Ely m f l 1991). Lincoln och Guba (1985) är inne på 

samma tankegångar och menar att när fakta upprepas, när forskaren är säker på att 

teman och exempel upprepas istället för att vidgas, kan det vara dags att lämna 

fältet. 

Intervjuer och tolkning av intervjuer 

En vanlig kr i t ik mot intervjubaserad forskning är att både själva intervjuerna och 

tolkningen av intervjuerna påverkas av intervjuarens attityder, uppfattningar och 

beteende. Ely m fl (1991) menar att det är praktiskt omöjligt att undvika subjek

tivitet eftersom människor alltid är mer eller mindre subjektiva. Som forskare 

måste man dock vara medveten om och hantera den egna subjektiviteten så 

ärligt och fullständigt som möjligt för att den inte ska förvränga fakta. 

Kvale (1984) pekar ut flera problem med undersökningar som baseras på 

intervjuer. Han presenterar tre standardargument som ofta förs fram mot resultat 

från intervjuer: för få personer är intervjuade och resultaten kan därför inte 

generaliseras t i l l större gmpper, frågorna har varit ledande och därför kommer 

intervjuobjektens egna åsikter inte fram på ett riktigt sätt, tolkningen av inter

vjuerna har varit subjektiv och forskaren har funnit de svar han från början velat 

ha. 

I själva verket är problemen de motsatta menar Kvale. Ofta har för många 

intervjuats för att intervjuerna ska kunna tolkas på ett systematiskt och försvarbart 

sätt. För få ledande frågor har ställts vilket leder t i l l att analysen av svaren blir 

vansklig att genomföra . För få subjektiva reflekterande tolkningar genomförs . 

Kvale anser att huvudproblemet inte är mångfalden av tolkningar vid inter-

vjuanalyser, utan istället en bristande klarläggning av de frågeställningar som 

ligger t i l l gmnd för tolkningarna. 

Kvale för fram att intervjuer bör tolkas på tre nivåer: självförståelse, 

"common sense" samt teoretisk nivå. De tre tolkningsnivåema är abstraktioner 

från ett kontinium av nivåer, vilka kan överlappa varandra. De tre nivåerna kan 

även innehålla flera delnivåer. 

På själförståelsenivån försöker tolkare av utsagorna att sammanfatta vad den 

intervjuade själv uppfattar som meningen med det han säger. I princip bör den 

som intervjuats avgöra om intervjuarens tolkning av utsagorna är giltig. Forska

ren som försökt att hålla tolkningen inom det som han uppfattar vara den inter

vjuades referensram måste få sin tolkning bekräftad av den som intervjuats. 

På "common sense" nivån går tolkningen utanför vad den intervjuade själv 

upplever och menar om en frågeställning, men tolkningen håller sig inom vad 

som allmänt anses gälla. Tolkningen kan omfatta en bredare referensram än den 
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som används av den intervjuade. En "common sense" tolkning kan även gå 

utanför utsagomas form, direkta innehåll och vad som direkt sägs t i l l att även 

omfatta hur något uttrycks. Underförstådda meningar och sådant som kan läsas 

"mellan raderna" kan också ingå. Tolkningen på "common sense" nivån är i n 

riktad mot vad som kan anses vara en mer allmän förståelse. Giltighetskriteriet 

blir då, om tolkningen av utsagorna är rimligt dokumenterad och argumenterad 

utifrån en "common sense" förståelse, om det föreligger konsensus om tolk

ningen bland en bredare allmänhet. Tolkningens giltighet är här inte avhängig 

att den intervjuade personen accepterat tolkningen, utan om den är allmänt 

intersubjektivt acceptabel poängterar Kvale. 

På den teoretiska nivån utnyttjas en teoretisk referensram för att tolka ut

sagorna. Den teoretiska referensramen går utanför den intervjuades självförståelse 

och även u tanför "common sense" förståelsen. N ä r en utsaga tolkas utifrån en 

bestämd teori kommer tolkningens giltighet att vara avhängig en värdering av 

om teorin är gi l t ig inom det tillämpade området , och om den specifika to lk

ningen är rimlig utifrån teorin. Tolkningens giltighet är därför avhängig en 

intersubjektiv samstämmighet bland teoretiskt kompetenta. 

Giltighet kan även kopplas ti l l själva innehållet i den intervjuades utsagor. Det 

som berättas kan vara sant eller falskt och den intervjuade kan vara ett pålitligt 

eller opålitligt vittne. Dessutom bör man beakta om den intervjuade ska betrak

tas som informant eller som representant. 

V i d tolkning av intervjuer är det också viktigt att känna t i l l empiriskt fe l 

aktiga uppfattningar kan ha reella konsekvenser betonar Kvale. O m människor 

är övertygade o m att deras tankar är korrekta kan det påverka deras agerande och 

på så sätt ge reella konsekvenser. Det kan också vara viktigt att förstå hur en fe l 

aktig förståelse, uppfattning skapas för att bättre förstå det fenomen som under

söks. 

Sammanfattningsvis menar Kvale att förekomsten av skilda meningar vid 

tolkningar av intervjuutsagor inte är något primärt problem, eller en principiell 

invändning, utan snarare en styrka med kvalitativa forskningsintervjuer. Det 

gäller dock bara om frågeställningarna t i l l texten och dess fömtsät tningar klar

görs. 

Kvalitativa fallstudier 
Fallstudier utförs både inom kvantitativ och kvalitativ forskning, men förknippas 

oftast med kvalitativ metod. Eftersom jag använt mig av kvalitativ metod och 

fallstudier kommer j ag här att kort redovisa några kännetecken för kvalitativa 

fallstudier. M a n bör dock observera att det inte finns någon utbredd enighet om 

vad begreppet fallstudie innefattar. Enligt Merriam (1994) så har fallstudier blivit 

en samlingsterm för undersökningar som inte entydigt är experimentella, 

survey-inriktade eller historiska ti l l sin karaktär. 
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Beteckningen fallstudie indikerar dock att studien omfattar ett speciellt 

empiriskt urval och som är fallet med kvalitativa studier handlar det av rent 

praktiska skäl om ett starkt begränsat urval, ibland bara några få fall. Kvalitativa 

fallstudier utgår vanligen från verklighetsanknutna problem och inleds med 

breda och övergripande frågor. Ofta behandlar forskningsfrågorna problem som 

rör skeenden, processer (varför eller hur något sker) och frågor som rör för

ståelse av fenomen (vad, varför och hur). 

Enligt Merriam (1994) kännetecknas kvalitativ metod av att den i huvudsak 

har induktiv karaktär. Istället för att pröva redan existerande teorier utvecklar 

den abstraktioner, begrepp, hypoteser och nya teorier. 

Den rent induktiva forskningen har sin utgångspunkt i empirin. Från olika 

empiriska data formuleras teoretiska kategorier och påståenden baserat på de 

relationer man hittat. Skillnaderna i teoretisk spännvidd och nivå kan vara stor 

för tolkande fallstudier, från en antydan om relationer mellan olika variabler t i l l 

en färdig teori (Goetz & LeCompte 1984). 

Syftet med en kvalitativ fallstudie är ofta inte att komma fram t i l l en absolut 

sann tolkning av de data man samlat in utan mer att eliminera felaktiga slutsatser 

så att man t i l l slut har fått fram den mest övertygande tolkningen (Bromley 1986). 

Fallundersökningar kan därför vara speciellt lämpliga när den information som 

samlats in inte kan bedömas utifrån sanningsvärde men väl utifrån trovärdighet 

anser Merriam (1994) och refererar t i l l Kenny & Grotelueschen (1980). 

Inom kvalitativ forskning utgår man från att det, populärt uttryckt, fmns 

många verkligheter för människor. At t verkligheten inte är entydigt objektivt 

beskaffad utan istället en beror på en människas varseblivning, tankar och inter

aktion med andra människor. Det innebär att verkligheten som den uppfattas är 

en mycket subjektiv konstruktion som snarare kan tolkas än mätas (Merriam 

1994). 

K r a v for att kunna dra högkvalitat iva slutsatser inom kvalitativ forskning 
Miles och Huberman (1994) betecknar sig som "kritiska realister" och presente

rar krav som bör uppfyllas för att kunna dra högkvalitativa slutsatser i kvalitativ 

forskning. De krav och frågor som förs fram återfinns inom fem delvis över

lappande områden: 

• objektivitet/konfirmerbarhet 

• reliabili tet/pålit l ighet/granskningsbarhet 

• intern validitet / trovärdighet/autenticitet 

• extern validi tet /överförbarhet/passform 

• t i l lämpning/appl ika t ion/akt ion-or ienter ing 
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Obiektivitet/konfirmerbarhet. Här är grundfrågan om relativ neutralitet och 

rimlig omfattning av ej erkänd forskarbias föreligger, eller å tminstone om man 

är tydlig om den bias som oundvikligen föreligger. Frågan är o m slutsatserna 

beror på subjekten och de förhållanden som förelåg när undersökningen 

genomfördes eller om de beror på forskaren. Man talar ibland o m extern relia

bilitet, med tonvikt på om studien kan upprepas av andra forskare. 

Relevanta frågeställningar inom detta område. 

• Är studiens huvudmetoder och procedurer beskrivna utförligt och i detalj? 

Känns det som om man har hela bilden klar, inklusive 

bakgrundsinformation? 

• Kan man följa den verkliga sekvensen när data samlades in, processades, 

kondenserades/transformerades, och exponerades för arbetet med att dra 

slutsatser? 

• Är slutsatserna uttalat kopplade med visningar av 

kondenserad/exponerad data? 

• Finns det ett protokoll, ett sammandrag av studiens metoder och 

procedurer som är så detaljerade att de kan följas som ett "revisorsspår"? 

• Har forskaren varit tydlig och medveten om möjliga personliga 

antaganden, värderingar och bias, affektiva tillstånd - och hur de kan ha 

påverkat studien? 

• Har forskaren verkligen beaktat konkurrerande hypoteser eller slutsatser? 

När gjordes det i så fall i studien? Finns det andra rimliga 

slutsatser än de som dras? 

• Har data från studien bevarats och är tillgängliga för analys av andra? 

Reliabili tet/påli t l ighet/granskningsbarhet 

Den underliggande frågan är här om forskningsprocessen är konsistent, rimligt 

stabil över tid och mellan forskare och metoder. Har man varit rimligt o m 

sorgsfull i sin forskning? 

Relevanta frågeställningar inom detta område. 

• Är forskningsfrågorna tydliga och är studiens utformning kongruent med 

dem? Stämmer studiens design med frågeställningarna? 

• Är forskarens roll och status på platsen tydligt beskriven? 

• Visar data på samma saker (parallellism) oberoende av datakällor 

(informanter, sammanhang, tillfällen)? 

• Är gmndläggande paradigm och analytiska konstmktioner klart 

specificerade? (Reliabiliteten är delvis beroende på koppling t i l l teori). 

• Har data samlats över hela det lämpliga fältet (förhållanden, tillfällen, 

respondenter, osv) vilket antyds av forskningsfrågorna? 

• O m flera fältarbetare är inblandade, har de jämförbara dataprotokoll? 
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• Har man kontrollerat kodning och visade den tillräcklig 

överensstämmelse? 

• Har man utfört kvalitetskontroller (t.ex. för bias, falskhet mm)? 

• Konvergerar observatörers noteringar när man kan förvänta att de ska göra 

det? 

• Har kollegor granskat arbetet? 

Intern validitet/ trovärdighet/autenticitet 

Här kommer v i t i l l knäckfrågan, trovärdigheten. Är slutsatserna rimliga? Är de 

trovärdiga för de penoner som studeras och för läsarna? Har v i en autentisk bild 

av vad vi studerar? 

Relevanta frågeställningar inom detta område. 

• H u r kontextfull, meningsfull och "t jock" är beskrivningen? 

• Verkar redogörelsen vara sann, rimlig, övertygande eller trolig? Ger den 

läsaren en känsla av att vara närvarande? 

• Är redogörelsen omfattande och innehållsrik samt tar hänsyn t i l l hur 

delelement i den lokala kontexten är ordnade (även tidsmässigt)? 

• Har triangulering med kompletterande metoder och data i al lmänhet givit 

konvergerande slutsatser? O m inte, finns det en hållbar förklaring för detta? 

• Är presenterade data väl kopplade ti l l de kategorier som fmns i tidigare 

teorier eller t i l l nya teorier? Återspeglar data de aktuella 

konstruktionerna? 

• Har upptäckterna en inre koherens? Är koncepten systematiskt relaterade? 

• Är de regler som använts för bekräftelse av förslag, hypoteser osv tydligt 

klargjorda? 

• Har man identifierat osäkra områden? 

• Har man letat efter negativa bevis? Har man funnit negativa bevis? Vad 

har hänt med dem? 

• Har man aktivt övervägt konkurrerande förklaringar? Vad hände med 

dem? 

• Har upptäckter replikerats i andra delar av databasen än i de delar som de 

kommer från? 

• Har man gjort några förutsägelser? Hur träffsäkra var de? 

Extern validitet /överförbarhet/passform 

V i behöver veta om slutsatsema från en studie har någon större överförbarhet . 

Hur långt kan slutsatserna generaliseras och föras över t i l l andra sammanhang? 

Relevanta frågeställningar t i l l området. 

• Är karaktäristika från den ursprungliga studien tillräckligt väl beskrivna 

för att tillåta adekvata jämförelser med andra fall? 



Bilaga 1 sid 13 

• Visar rapporten på möjliga hot mot generaliserbarheten? Har begränsande 

effekter av urval, historik, använda tankeskapelser etc diskuterats? 

• A r urvalet teoretiskt tillräckligt brett för att uppmuntra ti l l en bredare 

tillämpning? 

• Definierar forskaren området fö r och gränserna för en rimlig 

generalisering utifrån studien? 

• Innehåller upptäckterna tillräckligt täta beskrivningar som gör det möjligt 

för läsarna att bedöma överföringsmöjl ighetema, lämpligheten för deras 

egna förhållanden? 

• Rapporterar många läsare att upptäckterna s tämmer överens med deras 

egna erfarenheter? 

• A r upptäckterna kongruenta med, kopplade t i l l , eller bekräftande av 

tidigare teori? 

• A r processerna och utfallen beskrivna i slutsatser som är tillräckligt 

besläktade för att tillämpas i andra situationer, även sådana som är av annan 

natur? 

• A r den överförbara teorin som studien givit klart uttalad? 

• Har beskrivande sekvenser bevarats utan att döljas? Har allmän cross-case 

teori som använder sekvenserna utvecklats? 

• Föreslår rapporten förhållanden där upptäckterna skulle kunna testas på 

ett fruktbart sätt? 

• Har upptäckterna kunnat kopieras, upprepas i andra studier för att 

bedöma hur robusta de är? O m inte, kan kopiering, upprepning göras på 

ett enkelt sätt? 

T i l l ämpning /appl ika t ion /ak t ion-or ien te r ing 

Relevanta frågor inom området . 

• A r upptäckterna intellektuellt och fysiskt tillgängliga för läsama? 

• Stimulerar upptäckterna t i l l "arbetshypoteser" hos läsaren som stöd för 

vidare aktion? 

• På vilken nivå erbjuds det användbar kunskap? Från teori t i l l specifika 

förslag t i l l åtgärder. 

• Har upptäckterna en katalytisk effekt som leder t i l l specifika aktioner? 

• Hjälper aktionerna t i l l att lösa lokala problem? 

• Har användarna av upptäckterna upplevt någon känsla av ökad 

egenkontroll, kontroll över sina egna liv? 

• Har användarna av upptäckterna lärt, eller utvecklat nya kapaciteter? 

• Har värdebaserade eller etiska frågeställningar behandlats tydligt i 

rapporten? 
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F r å g e s c h e m a - forstudie 1 

1. Bakgrundsuppgifter 
- foretag 
- typ av verksamhet, produktionen 

och produkterna 
- företagsform 
- ägarförhållanden 
- utveckhng under åren och i 

framtiden 
- organisationstillhörighet, foretag 

och anställda 
- antal anställda 
- ålders- och kömfördelning 
- penonalomsättning, börjat och 

slutat de senaste åren 
- yrkeskategorier, anställda per 

kategori 
- löneformer 
- lönenivå 
- arbetsledning, anställda per 

arbetsledare 
- skyddsombud, skyddskommitté 
- FHV 
- lokaler 
- maskinpark, utrustning 
- omsättning 
- lönsamhet 
- övriga uppgifter som är 

utmärkande för företaget 

2. Arbetsmiljöarbetet 
- vilken typ av arbetsrniljöfrågor är 

aktuella? Varför? 
- arbetar du personligen med 

arbetsmiljöfrågor? Varför? 
- hur arbetar ni med 

arbetsmiljöfrågor? Varför? 
- hur upplever du 

axbetsrniljöarbetet? Varför? 
- vilka problem och svårigheter har du i 

arbetsrniljöarbetet? Varför? 
- vilka fördelar ser du med 

arbetsrniljöarbetet? Varför? 

- vilka behov har du i 
axbetsrniljöarbetet? Varför? 

- vilka är de väsentligaste 
arbetsmiljöproblemen i 
företaget? Varför? 

- har du samma uppfattning som 
de anställda om problemen? Varför? 

- vet du vad som orsakar 
arbetsmiljöproblemen? Varför? 

- vet du hur man löser problemen? 
Varför? 

- har du accepterat lösningarna? Varför? 
- vet du vem som kan utföra 

åtgärden? Varför? 
- finns resurser inom företaget för 

att genomföra åtgärden? Varför? 
- åtgärdar ni? Varför? 
- följer du upp åtgärder och 

korrigerar vid behov? Varför? 
- vilka är dina viktigaste motiv för 

att arbeta med arbetsrniljöfrågor? 
Varför? 

- vad demotiverar dig mest i 
arbetsmiljöarbetet? Varför? 

- känner du till kravet på 
internkontroll (inklusive övriga 
krav)? Varför? 

- tillämpas intemkontroll? Varför? 
- hur tillämpas intemkontroll? Varför? 
- dina erfarenheter av Yl? Varför? 
- dina erfarenheter av FHV? Varför? 
- dina erfarenheter av 

Arbetslivsfonden? Varför? 
- dina erfarenheter av konsulter inom 

arbetsrniljöornxådet? Varför? 

3. Arbetsmiljöstatus 
- företagarens bedömning 
- egen bedömning efter visuell kontroll 
- diskussion efter visuell bedömning 
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Intervjufrågor - förstudie 2 

Definition av risk 

Med risk menas ett hot om en fara, en negativ konsekvens, 

på kort eller lång sikt. 

1. Hur blir du medveten om risker i arbetsmiljön? 

2. Hur reagerar du på risker i arbetsmiljön? Känslomässigt, 

handlingsmässigt. 

3. Hur bedömer och värderar du risker i arbetsmiljön? 

4. Hur beslutar du om risker i arbetsmiljön? 

5. Vilka är de främsta orsakerna t i l l risker i arbetsmiljön? 

6. Vilka är dina främsta möjligheter att minska riskerna i arbetsmiljön? 
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F r å g e s c h e m a i huvudstudie - in terv juomgång 1 

1. Bakgrundsuppgifter 
• företagets namn och adress 
• företagarens namn 
• typ av verksamhet, produktionen och 

produkterna 
• företagsform 
• ägarförhållanden, anställningsförhållande 
• utveckling under de senaste åren och i framtiden 
• organisationstillhörighet, företag och anställda 
• antal anställda 
• ålders- och könsfördelning (grovt) 
• personalomsättning, börjat och slutat de 

senaste åren 
• löneformer 
• lönenivå 
• ledning och styming av-

verksamheten 
• skyddsombud 
• skyddskommitteé 
• FHV 
• lokaler 
• maskinpark, utrustning 
• omsättning 
• lönsamhet 
• övriga uppgifter som är utmärkande for företaget 

2. Mot ivat ion för a r b e t s m i l j ö a r b e t e 

Verksamhet 

• Vilka viktiga resultat ger arbetsmiljöarbetet? 
• Hur arbetar du med arbetsrniljöfrågor? 
• Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor? 
• Vad är det som formar arbetsmiljöarbetet? 
• Hur kan du se tydliga resultat av 

arbetsmiljöarbetet? 

Personal 
• Hur påverkar personalen arbetsmiljöarbetet? 

Arbetsmiljö 
• Hur påverkas du av personalens arbetsmiljö? 
• Hur påverkas personalen av 

arbets föthållandena? 

Samhälle 

• Hur påverkar omvärlden arbetsmiljöarbetet? 

Företagare 

• Vilka är dina främsta intressen i arbetet? 
• Vilka arbetsuppgifter är sämst i ditt arbete? 
• Vilken är din ledningsfilosofi? 
• Hur ser du på personalen? 
• Hur ser du på samhället, omvärlden, i relation 

till företaget? 
• Vilka behov driver dig i ditt arbete? 
• Vilka arbetsmiljökunskaper och -

färdigheter har du? 
• Hur nöjd är du med arbetsmiljön i företaget? 

Känslor och tankar hos företagaren 
• Vilka känslor väcker arbetsmiljöarbetet hos 

dig? 

• Vilka tankar ger arbetsmiljöarbetet dig? 

Arbetsrniljöarbete 

• Vad får dig att jobba med arbetsmiljöfrågor? 
• Hur motiverad är du för att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor? 
• Vad höjer din motivation? 
• Vad sänker din motivation? 
• Hur mycket tid använder du för 

arbetsmiljöarbete? 
• Hur bra är du på arbetsmiljöarbete? 
• Hur nöjd är du med ditt arbetsmiljöarbete? 
• Hur vill du att arbetsmiljöarbetet ska vara? 



Frågeschema i huvudstudie - intervjuomgång 2 

Ålder? 

Antal år som företagsledare? 

Vilka resultat förväntar du dig främst av ditt arbetsmiljöarbete? 

Vad hindrar dig mest att förbättra arbetsmiljön? H u r stora är hindren? 

Ungefär hur mycket pengar satsar du i genomsnitt på arbetsmiljön varje 

Vilka mål har du för arbetsmiljön? 

Formulerar du själv målen för arbetsmiljön? 

Deltar någon annan i målformuleringen? 

Hur får du veta om du nått dina mål? 

Vilka belöningar far du genom att uppnå målen för arbetsmiljön? 

Har du stöd från andra för att nå dina mål för arbetsmiljön? Vilka? 
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Intervjuenkät - arbetsmiljöläge i företaget 

Måste Bör Ganska Bra Vet ej 
åtgärdas åtgärdas bra 

Personalens hälsa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Missbruk av droger eller alkohol ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Trivsel, stämning ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Arbetstyngd, -ställningar, -rörelser, variation ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vibrationer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Buller ( ) ( ) ( ) ( ) . ( ) 

Kemikalier, nedsmutsning ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Luftföroreningar, klimat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Belysning, synarbete ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Strålning (olika typer) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Olycksfall ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Stress ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Variation i arbetet ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Självbestämmande ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Personlig och yrkesmässig utveckling ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Sammanhang mellan enskilda uppgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Social kontakt, gemenskap ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Samarbete ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Yrkesmässigt ansvar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Rehabilitering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Arbetsmiljön som helhet ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Väldigt lite Lite Varken Mycket Väldigt 

Hur pass motiverad är du för ( ) ( ) 
arbetsmiljöarbete? 

eller 

( ) ( ) 

mycket 

( ) 

Väldigt Mindre Varken Mycket Väldigt 
troligt troligt eller troligt troligt 

Hur troligt är det att du 
lyckas med ditt 
arbetsmiljöarbete? 

( ) ( ) ( ) ( > ( ) 

Väldigt Litet 
litet 

Vilket värde lägger du på de ( ) ( ) 
utfall som du förväntar dig av 
ditt arbetsmiljöarbete? 

Varken 
eller 

Stort Väldigt 
stort 

( ) ( ) 

Hur mycket anstränger du 
dig i arbetsmiljöarbetet? 

Väldigt lite Lite 

C ) ( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Mycket Väldigt 
mycket 

( ) ( ) 

Väldigt lite Lite 

Hur mycket arbete lägger du ( ) 
ned på arbetsrniljöfrågor? 

( ) 

Varken Mycket 
eller 

( ) ( ) 

Väldigt 
mycket 

Hur pass stor är din 
ekonomiska satsning på 
arbetsmiljön? 

Väldigt 
liten 

( ) 

Liten 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Stor 

( ) 

Väldigt 
stor 

( ) 

Väldigt 
liten 

Liten Varken 
eller 

Stor Väldigt 
stor 

Vilken påverkan har ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
samhällets rikdinjer och 
minimikrav för arbetsmiljön? 
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Hur stora är hindren i 
arbetsmiljöarbetet? 

Väldigt 
små 

( ) 

Små 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Stora 

( ) 

Väldigt 
stora 

( ) 

Hur stort är stödet för ditt 
arbetsmiljöarbete? 

Väldigt 
litet 

( ) 

Litet 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Stort 

( ) 

Väldigt 
stort 

( ) 

Vilken är din förmåga att 
arbeta med 
arbetsmiljöfrågor? 

Väldigt 
dålig 

( ) 

Dålig Varken 
eller 

( ) ( ) 

Bra 

( ) 

Väldigt bra 

( ) 

Väldigt 
liten 

Vilken erfarenhet har du av ( ) 
arbetsmiljöarbete? 

Liten Varken 
eller 

( ) 

Stor 

( ) 

Väldigt 
stor 

( ) 

Vilken kunskap har du om 
arbetsmiljöfrågor? 

Väldigt 
liten 

( ) 

Liten 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Stor Väldigt 
stor 

( ) ( ) 

Hur tydliga mål har du för 
arbetsmiljöarbetet? 

Väldigt 
otydliga 

( ) 

Otydliga 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Tydliga Väldigt 
tydliga 

C ) ( ) 

Väldigt 
svåra att 

mäta 

Hur pass mätbara är målen för ( ) 
arbetsmiljöarbetet? 

Svåra att Varken 
mäta eller 

( ) ( ) 

Lätta att 
mäta 

( ) 

Väldigt 
lätta att 
mäta 

( ) 

Hur bra resultatåterföring 
har/far du i ditt 
arbetsmiljöarbete? 

Väldigt 
dålig 

( ) 

Dålig 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Bra Väldigt bra 

( ) ( ) 
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Hur belönande ar de 
sekundära utfallen av 
arbetsmiljöarbetet? 

Mycket 
lite 

belönande 

( ) 

Lite 
belönande 

( ) 

Varken 
eller 

( ) 

Mycket 
belönande 

( ) 

Väldigt 
mycket 

belönande 

( ) 

Väldigt Missnöjd Varken Nöjd Väldigt 
missnöjd eller nöjd 

Hur tillfredsställd är du med ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
arbetsmiljön? 

Väldigt Missnöjd Varken Nöjd Väldigt 
missnöjd eller nöjd 

Hur tillfredsställd är du med ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
de sekundära utfallen av 
arbetsmiljöarbetet? 

Väldigt Missnöjd Varken Nöjd Väldigt 
missnöjd eller nöjd 

Hur tillfredsställd är du med ( ) ( ) ( ) ( } ( ) 
din egen insats i 
arbetsmiljöarbetet? 
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Intervjuenkät - internkontroll 
Utförs 

Ej Ibland Ofta Alltid 

Utredning av: 

sjukfrånvaro • • • • 
arbetsolyckor • • • • 
arbetssjukdomar • • • • 
tillbud • • • • 
Riskbedömning av: 

tekniska arbetsredskap • • • • 
kemiska produkter • • • • 
arbetsmetoder • • • • 
organisation • • • • 
Dokumentation av: 

utredningar • • • • 
riskbedömningar • • • • 
mål för arbetsmiljön • • • • 
samarbete, delegering, • • • • 
förebyggande planering • • • • 
handlingsplaner • • • • 
åtgärdsplaner • • • • 
Rutiner för: 

delegering • • • • 
arbetsmiljörevisioner • • • • 
personalutbildning • • • • 

Finns ej 
behov 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
C 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Vet ej 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
C 

• 

• 
• 
• 
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Bedörrrningsmall för arbetsmiljö 

Områden Riskzon - måste åtgärdas Åtgärdszon - bör 
åtgärdas 

Normzon - ganska bra Målzon - bra 

Personalens 
hälsa 

Mycket hög sjukfrånvaro. 
Allvarliga arbetssjukdomar. 
Inga hälsokontroller. 
Mycket dålig kontakt med 
sjuk personal. 

Hög sjukfrånvaro. 
Arbetssjukdomar 
förekommer. 
Sporadiska hälsokontroller. 
Dålig kontakt med sjuk 
personal. 

Normal sjukfrånvaro. 
Arbetssjukdomar 
förekommer sällan eller 
aldrig. 
Regelbundna 
hälsokontroller. 
Normal kontakt med sjuk 
personal. 

Låg sjukfrånvaro. 
Inga arbetssjukdomar. 
Regelbundna 
hälsokontroller. 
Bra kontakt med sjuk 
personal. 

Droger, 
alkohol 

Upprepat missbruk under 
arbetstid. 
Mycket dålig kontakt med 
missbrukare. 

Missbruk kan förekomma 
under arbetstid. 
Övrigt missbruk kan 
påverka arbetet. 
Dålig kontakt med 
missbrukare. 

Inget missbruk under 
arbetstid. 
Inget Övrigt missbruk som 
påverkar arbetet. 
Normal kontakt med 
personalen. 

Inga alkohol- eller 
drogproblem hos 
personalen. 
Bra kontakt med 
personalen. 

Trivsel , 
stämning 

Mycket dålig trivsel och 
stämning. 
Ständiga konflikter. 
Mobbning. 

Viss otrivse] eller dålig 
stämning bland delar av 
personalen. 
Vissa olösta konflikter. 
Tendenser till mobbning. 

Bra trivsel och stämning i 
normala fall. 
Konflikter som uppstår 
löses ganska snabbt. 
Inga tendenser till 
mobbning. 

Mycket bra trivsel och 
stämning i normala fall. 
Konflikter löses snabbt. 
Personal och ledning 
månar om varandra. 

Arbetstyngd, 
-ställningar, 
-rörelser, 
variation 

Ofta tunga lyft. 
Ingen variation av 
ställningar och rörelser. 
Olämpliga ställningar och 
rörelser dominerar. 
Inga sittmöjligheter. 
Dåligt utrymme och golv. 
Pauser inte möjliga. 
Dåliga grepp. 

Enstaka tyngre lyft. 
Små möjligheter till 
variation av ställningar och 
rörelser. 
Olämpliga ställningar och 
rörelser förekommer. 
Begränsade sittmöjligheter. 
Mindre bra utrymme och 
golv. 
Svan att ta paus. 
Mindre bra grepp. 

Sporadiska tyngre lyft. 
Möjlighet till variation av 
ställningar och rörelser. 
Olämpliga ställningar och 
rörelser kan förekomma. 
Sittmöjligheter finns. 
Utrymme och golv är 
ganska bra. 
Paus kan tas. 
Acceptabla grepp. 

Inga tunga lyft. 
Variation av ställningar och 
rörelser. 
Bekvämt rörelsemönster. 
Individuell anpassning. 
Statiskt muskelarbete är 
ovanligt. 
Bra sittmöjligheter och 
utrymmen. 
Bra golv. 
Bra pausmöjligheter. 
Bra grepp. 

Klimat Risk för forfrysning, 
överhettning, brännskada. 
Mycket felaktig temperatur. 
Mycket felaktig 
luftfuktighet. 
Kraftigt drag. 

Klimatet kan ej fullt ut 
kompenseras med aktivitet 
eller beklädnad. 
Klimatet upplevs som 
otillfredsställande av de 
flesta. 
Felaktig temperatur. 
Felaktig luftfuktighet. 
Visst drag forekommer. 

Klimatet upplevs som 
tillfredsställande av de flesta 
vid normala aktiviteter. 
Nästan lagom temperatur. 
Nästan lagom luftfuktighet. 
Endast svagt drag kan 
förekomma. 

Klimatet upplevs som helt 
tillfredsställande. 
Lagom temperatur. 
Lagom luftfuktighet. 
Inget drag. 
Klimatet kan anpassas efter 
variationer i aktivitet. 

"Vibrationer Arbete med starkt 
vibrerande handverktyg, 
maskiner eller fordon. 

Arbete med svagt 
vibrerande handverktyg, 
maskiner eller fordon 
under längre tid. 

Arbete med svagt 
vibrerande handverktyg, 
maskiner eller fordon 
under kortare tid. 

Inget arbete eller mycket 
kort arbetstid med svagt 
vibrerande handverktyg, 
maskiner eller fordon. 

Buller Över 85 dB (A) ekvivalent 
ljudnivå. 
Skadlig ljudnivå. 
Kraftiga impulsljud. 
Kraftiga rena toner. 
Hörselskydd måste alltid 
bäras. 

80-85 dB (A) ekvivalent 
ljudnivå. 
Besvärande ljudnivå. 
Kraftiga impulsljud eller 
rena toner kan förekomma. 
Kortare perioder av starkt 
ljud i en i övrigt tyst lokal 
förekommer. 
Samtal måste föras med 
höjd röst på en meters håll. 

70-80 dB (A) ekvivalent 
ljudnivå. 
Något besvärande eller 
irriterande ljudnivå kan 
förekomma tidvis. 
Samtal kan föras med 
normal röststyrka på ca en 
meters avstånd. 

Under 70 dB (A) ekvivalent 
ljudnivå. 
Ljudnivån är ej besvärande. 
Samtal kan föras med 
normal röststyrka på minst 
tva meters håll. 
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Områden Riskzon - måste åtgärdas Åtgärdszon - bör 
åtgärdas 

Normzon - ganska bra Målzon - bra 

Smuts, kemikalier Mycket nedsmutsande. 
Direkt hudkontakt med 
ämnen som är S, K eller 
H-märkta. 
Risk att komma i kontakt 
med K-märkt ämne. 
Dagliga riv- och 
nötningsskador på hud. 

Tämligen nedsmutsande. 
Skydd för händer måste 
användas mer än 2 h per 
dag. Hudrengöring med 
specialmedel mer än 2 ggr 
per dag. 
Skyddskläder byts 
dagligen. 
Risk för hål i 
skyddsutrustning. 
Risk for riv- och 
nötningsskador på hud. 

Viss nedsmutsning. 
Skydd för händer måste 
användas mindre än 2 h 
per dag. 
Endast begränsad 
exponering för fettlösande 
ämnen. 
Normala rengöringsmedel. 
Specialmedel endast vid 
enstaka tillfällen. 
Liten risk för riv- och 
nötningsskador på hud. 

Liten nedsmutsning. 
Rengöring med vanlig 
tvål. Fettlösande medel 
endast i ringa omfattning. 
Främst torrt arbete. 
Mycket liten risk för riv-
eller nötningsskador på 
hud. 

Luftföroreningar Okontrollerad alstring och 
spridning. 
Undermålig ventilation. 
H G V överskrids. 
Personliga skydd måste 
användas mer än 2 h per 
dag. 

Bristande kontroll av 
alstring och spridning. 
Bristfällig ventilation. 
Koncentrationer mellan 
50-100% av HGV. 
Personliga skydd måste 
användas mer än 2h per 
dag. 
Luftkvaliteten upplevs om 
otillfredsställande. 
Exponering för minst ett 
ämne i hög grad, eller i 
någon grad för flera 
ämnen. 

Acceptabel kontroll av 
alstring och spridning. 
Acceptabel ventilation. 
Koncentrationer mellan 
25-50% av HGV. 
Förhållandena upplevs 
som acceptabla eller 
ganska bra. 
Exponering för ett ämne i 
någon grad eller i Uten 
grad för flera ämnen. 

God kontroll av alstring 
och spridning. 
God ventilation. 
Koncentrationer under 
25% av HGV. 
Förhållandena upplevs 
som bra. 
Exponering endast i 
mycket liten grad for ett 
eller flera ämnen. 

Belysning, 
synarbete 

Felaktig ljusriktning. 
Felaktigt synfilt. 
Stark blandning. 
Olämplig 
luminansfördelning. 
Olämplig färggivning. 
Inget dagsljus. 
Mycket felaktig 
belysningsstyrka. 
Mycket synkrävande 
arbete. 

Delvis felaktig ljusriktning. 
Mindre lämpligt synfilt. 
Bländning förekommer. 
Mindre bra 
luminansfördelning. 
Mindre bra färggivning. 
Begränsat dagsljus. 
Något felaktig 
belysningsstyrka. 
Synkrävande arbete. 

Lämplig ljusriktning. 
Lämpligt synfält. 
Blandning ovanlig. 
Acceptabel 
luminansfördelning. 
Acceptabel färggivning. 
Tillräckligt dagsljus. 
Tillräcklig 
belysningsstyrka. 
Visst synkrävande arbete. 

Bra och reglerbar 
ljusriktning. 
Bra synfilt. 
Ingen bländning. 
Bra luminansfördelning. 
Bra färggivning. 
Bra med dagsljus. 
Bra, reglerbar 
belysningsstyrka. 
Ej synkrävande arbete. 

Strålning Strålningsstyrkor eller 
exponering är över 
rekommendationer och 
gränsvärden. 

Strålningsstyrkor eller 
exponering är 50-100% av 
rekommendationer och 
gräns vården. 

Strålningsstyrkor eller 
exponering är 25-50% av 
rekommendationer och 
gränsvärden. 

Strilningsstyrkor eller 
exponering är mindre än 
25% av rekommendationer 
och gränsvärden 

Olycksfall Frekventa tillbud och 
olyckor. 
Klar risk för olycksfall. 
Mycket dålig ordning. 
Arbetet upplevs som 
riskabelt. 
Regler saknas. 
Regler följs ej. 
Ingen information. 

Tillbud och olyckor 
förekommer. 
Betydande skaderisker. 
Dålig ordning. 
Arbetet upplevs ibland 
som riskabelt. 
Vissa regler saknas. 
Regler följs inte alltid. 
Dålig information. 

Tillbud och olyckor 
förekommer mycket 
sillan. 
Små skaderisker. 
Bra ordning. 
Arbetet upplevs inte som 
riskabelt. 
Regler finns och följs. 
Bra information. 

Tillbud och olyckor 
förekommer nästan aldrig. 
Tillbud följs upp. 
Mycket små skaderisker. 
Mycket bra ordning. 
Arbetet upplevs som 
säkert. 
Inga personliga skydd. 
Mycket bra information. 

Stress Alltid för stor eUer för liten 
psykisk arbetsbelastning. 
Mycket för höga krav på 
prestation. 
Ständig besvärande 
tidspress. 
Oklart med ansvar och 
befogenheter. 
Mycket dålig information. 

Oftast för hög eller för låg 
psykisk arbetsbelastning. 
För höga krav på 
prestation. 
Oftast besvärande tidspress. 
Ansvar och befogenheter ej 
tillräckligt klara. 
Dålig eller mindre bra 
information. 

Oftast lämplig psykisk 
arbetsbelastning. 
Tidvis ojämn 
arbetsbelastning. 
Acceptabla krav på 
prestation. 
Besvärande tidspress 
förekommer sällan. 
Ansvar och befogenheter är 
rimliga. 
Bra information. 

Lämplig psykisk 
arbetsbelastning. 
Individanpassade och 
lämpliga krav pä 
arbetsprestation. 
Stimulerande och rimlig 
tidspress. 
Individanpassning av 
ansvar och befogenheter. 
Mycket bra information. 
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Områden Riskzon - måste åtgärdas Åtgärdszon - bör 
åtgärdas 

Normzon - ganska bra Målzon - bra 

Variation i arbetet Ingen variation. 
Kortcykliga eller mycket 
enkla uppgifter. 
Inget tankearbete, bara 
utförande arbe te. 

Otillräcklig variation. 
Ofta kortcykliga eller 
mycket enkla uppgifter. 
Visst tankearbete, främst 
utförandearbete. 

Tillräcklig variation. 
Ej monotont arbete. 
Oftast Iångcykliga 
uppgifter med relativt lång 
inlärningstid. 
Betydande tankearbete, 
främst utförande arbete. 

Lämplig individuell 
variation. 
Långcykbga uppgifter med 
lång inlärningstid. 
Lämpligt individuellt 
tanke- och 
utförande arbete. 

Självbestämmande Omöjligt att lämna 
arbetet. 
Helt bundet line-arbete. 
Inga bufferterings-
möjligheter. 
Helt maskin- eller 
processtyrt arbete. 

Inte möjligt att lämna 
arbetet tillfälligt och 
kortvarigt utan ersättare. 
Mycket bundet line
arbete . 
Små bufferte rings-
möjligheter. 
I hög grad maskin- eller 
processtyrt arbete. 

Rörelsefrihet inom 
avdelning. 
Bufferteringsmöjligheter 
finns. 
Arbetstakt kan i stort 
varieras. 
Viss påverkan på 
arbets upp läggning och val 
av tekniska hjälpmedel. 
Endast delvis maskin- eller 
processtyrt arbete. 

Ej line-arbete. 
Helt variabel arbetstakt. 
Egen uppläggning av 
arbetet. 
Eget val av tekniska 
hjälpmedel. 
Flexibel arbetstid. 

Personlig och 
yrkesmässig 
utveckling 

Egna anlag, förutsättningar 
och kunskaper utnyttjas ej. 
Ingen utveckling eller 
nyinlärning. 

Små eller inga möjligheter 
att använda anlag, 
förutsättningar och 
kunskaper. 
Möjligheter till utveckling 
och nyinlärning är små. 

I allmänhet goda 
möjligheter att använda 
anlag, förutsättningar och 
kunskaper. 
Möjligheter till utveckling 
och nyinlärning är goda. 

Goda möjligheter att 
använda anlag, 
förutsättningar och 
kunskaper. 
Möjligheterna till 
utveckling och nyinlärning 
är mycket goda. 

Sammanhang 
mellan enskilda 
uppgifter 

Inget sammanhang. 
Omöjligt att uppfatta 
enskilda uppgifters del i 
helheten. 
Mycket dålig information. 

Visst sammanhang. 
Svårt att uppfatta enskilda 
uppgifters del i helheten. 
Dålig eller mindre bra 
information. 

Acceptabelt sammanhang. 
Enskilda uppgifter 
uppfattas som delar av en 
helhet. 
Bra information. 

Tydligt sammanhang. 
Enskilda uppgifter bildar 
tillsammans en tydlig 
helhet 
Mycket bra information. 

Social kontakt, 
gemenskap 

Ensamarbete. 
Personalen träffas bara 
under matraster. 
Ingen arbetsgemenskap. 

I huvudsak ensamarbete. 
Personalen kan träffas 
kortvarigt under arbetstid. 
Viss arbetsgemenskap. 

Visst inslag av lagarbete. 
Personalen kan träffas 
under längre tid av 
arbetsdagen. 
Ganska bra 
arbetsgemenskap. 

Arbete i grupp. 
Personalen kan vara 
tillsammans under nästan 
hela arbetsdagen. 
Bra arbetsgemenskap. 

Samarbete Samarbete är omöjligt. 
Alltid enskilda avgränsade 
uppgifter. 

Visst samarbete möjligt. 
Vissa uppgifter kräver 
enklare samarbete. 
Främst enskilda avgränsade 
arbetsuppgifter. 

Betydande samarbete är 
möjligt. 
Många uppgifter kräver 
enklare eller mer utvecklat 
samarbete. 

Samarbete dominerar. 
De flesta uppgifter kräver 
eu väl utvecklat samarbete 
bland personalen. 

Yrkesmässigt 
ansvar 

Eget ansvar är omöjligt. 
Inga befogenheter. 
Inga kontakter med 
kunder eller avnämare. 

Visst ansvar för eget arbete 
är möjligt. 
Mycket små befogenheter. 
Kontakt med kunder och 
avnämare är ovanlig. 

Huvudsakligen eget ansvar 
för eget arbete. 
Tillräckliga befogenheter. 
Vissa kontakter med 
kunder eller avnämare. 

Personligt ansvar för eget 
arbete. 
Goda befogenheter. 
Goda kontakter med 
kunder eller avnämare. 

Rehabilitering Rehabilitering omöjlig i 
företagets regi. 
Ingen kontakt med 
skadade. 
Liten kontakt med 
fö rsäkringsk assan. 

Viss rehabilitering sker i 
företagets regi. 
Viss kontakt med skadade. 
Viss kontakt med 
försäkringskassan. 

Betydande rehabilitering 
sker i företagets regi. 
Betydande kontakt med 
skadade. 
Betydande kontakt med 
fö näk rings kassan. 

Nästan all rehabilitering 
sker i företaget regi. 
Mycket god kontakt med 
skadade. 
Mycket god kontakt med 
försäkringskassan. 
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Småföretagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön 

Bakgrund 

I min förstudie av företagares motivation för arbetsmiljöarbete (Johansson 1994) 

visade det sig att personalen i hög grad fungerade både som motivator och de-

motivator. I intervjuerna kunde jag även spåra att företagare och personal ofta 

hade olika uppfattningar om riskerna i arbetet. Jag ville studera denna företeelse 

närmare och gick därför vidare med att undersöka hur småföretagare analyserar 

och hanterar risker i arbetsmiljön. M i n bedömning var att företagamas b e d ö m 

ning av riskerna borde påverka deras arbetsmiljöarbete och motivation för 

arbetsmiljöarbete. 

Syfte och g e n o m f ö r a n d e 
Syftet med förstudien var att med hjälp av litteraturstudier och egna fallstudier 

sammanställa en bild av företagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön 

och med hjälp av resultaten få underlag för att utforma delar av den huvudstudie 

som skulle följa. 

Fallstudierna begränsades t i l l fem företagare inom tillverkningsindustrin i 

Norrbotten. Företagarna intervjuades utifrån ett enkelt frågeschema och en 

enkät för bedömning av arbetsmiljöläget i deras företag. Se bilaga 3 Intervju

frågor - förstudie 2 samt bilaga 6 Intervjuenkät - arbetsmiljöläge i företaget. 

Resultat 
Förstudien visar att människor upptäcker, bedömer , analyserar och reagerar på 

risker beroende bl a på om det handlar om händelser som kan drabba dem 

själva eller om det är händelser som kan drabba andra. I allmänhet gäller att risk

bedömning och hantering av risker även beror på position och ansvar för 

eventuella konsekvenser. Ju längre från risken någon befinner sig, desto sämre 

kunskap har personer i regel om hur risken visar sig. Man vet även mindre o m 

hur de som exponeras för risken verkligen hanterar den. En position på avstånd 

är dock inte bara negativ. Avstånd och ett annat perspektiv ger överblick och 

gör det möjligt att jämföra med andra snarlika situationer, vilket kan vara fördel

aktigt. 

Den här undersökningen är utförd ur ett företagarperspektiv och resultaten 

presenteras i avsnitt som behandlar hur företagare: 

• blev medvetna om risker i arbetsmiljön, 

• reagerade på arbetsmiljörisker, 

• vilka orsaker företagarna såg ti l l riskerna, 

• vilka möjl igheter företagarna upplevde sig ha att minska riskerna. 
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För att här underlätta för läsaren presenteras resultat från litteraturstudier och 

fallstudier under samma rubriker. Resultaten från fallstudierna anges med refe

rensenjohansson (1995). 

Medvetenhet o m risker 
En betydande passivitet från företagamas sida är kännetecknande då det gäller att 

upptäcka risker i arbetsmiljön. Företagarna får oftast kännedom om risker ge

nom klagomål från personalen. I första hand är det personal som direkt utsätts 

för risker som klagar, mindre ofta skyddsombud eller fack. Lika typiskt är att 

avsaknad av klagomål från personalen är en vikt ig gmnd för företagamas risk

medvetenhet, eller snarare bristande riskmedvetenhet. Klagas det inte är allt bra 

resonerar man och nöjer sig med det Øohansson 1995, Frick & Sjögren 1979). 

Företagarna uppmärksammar också många risker först när de redan elimine

rats. Det handlar då om att personal och driftansvariga direkt åtgärdat problem 

och därefter informerat företagaren om vad som gjorts. Detta anser företagarna 

vara ett tecken på att arbetsmiljöarbetet hamnat på rätt nivå i företaget, d v s hos 

de som kan drabbas och samtidigt bäst vet hur man löser problemen. Företa

garna försöker motivera personalen t i l l detta arbetssätt (Johansson 1995). 

Företagarna påverkas i sitt arbetsrniljöarbete genom egen direktkontakt med 

arbetsmiljön. Även om direktkontakten inte är den viktigaste informationska

nalen så har den en klar betydelse för företagama (Johansson 1994). Egna sinnes

upplevelser av buller, klimat, belysning etc anses viktiga. Direkta mätningar, 

metodiska undersökningar eller uppföljningar utnyttjas däremot mycket spar

samt, nästan inte alls (Johansson 1995). 

De informationskanaler som främst utnyttjas av företags- och produktions-

ledarna är företagshälsovård samt bransch- och arbetsgivartidningar (Peterson 

1987). V i k t i g information om risker erhålls också från leverantörer av utmstning 

och material (Johansson 1995). 

Från företagarhåll finns kr i t ik mot myndighetemas information om gällande 

regler, rekommendationer etc. Kri t iken behandlar brist på information, dess 

utformning, brist på klargörande och entydiga besked (Frick & Sjögren 1979). 

Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar upplevs som mycket byråkratiska och svår

tolkade (Edenius 1987). Företagarna har även uppenbara problem att känna t i l l 

och tillämpa regelverket. Det upplevs som alltför omfattande och därigenom 

svårt att överblicka (Johansson 1994). 

Företagarna har relativt bra kunskap om riskerna i den egna verksamheten, 

åtminstone på ett övergripande plan, trots att den riktade informationen från 

myndigheter m.f l . upplevs som bristfällig (Frick & Sjögren 1979, Antonsson m f l 

1989, S O U 1990). Företagarna har dock svårt att upptäcka risker där konsekven

ser ej uppt räder omedelbart (Johansson 1994). 
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I en studie av utbildningsbehovet hos arbetsmiljöansvariga i 20 mindre privata 

företag fann man bl.a. att det var betydligt fler företagare som upplevde arbets-

mil jöproblem än behov av information och utbildning kring de speciella pro

blemen (Peterson 1987). Få företagsledare beställer information om arbetsmiljö

frågor (Edenius 1987). 

Reaktioner på risker 
Reaktioner i form av åtgärder uteblir ofta hos företagarna. Anledningen t i l l detta 

är främst att företagama inte accepterar vissa problem som verkliga problem, 

trots att jämförelser med gränsvärden eller rekommendationer tydligt visar att 

problem finns (Antonsson m f l 1989). Företagare planerar dock ofta att åtgärda 

problem utan att det leder t i l l åtgärder. Planeringen delges sällan andra inom 

företaget. Tidsbrist anges som en vanlig anledning t i l l att åtgärderna inte blir av. 

Andra viktigare arbetsuppgifter måste gå före enligt företagarna (Johansson 1995). 

Långsiktiga risker har en tendens att blekna bort för företagarna medan väsen

tliga kortsiktiga risker snarare förstoras. Kortsiktiga risker med små konsekvenser 

betraktas däremot som något normalt och oundvikligt och undervärderas för

modligen (Johansson 1995). 

När en företagare själv upptäcker en risk i arbetsmiljön är det oftast en risk 

förknippad med beteendet hos en anställd. Det vanligaste är här att reagera 

känslomässigt och att direkt säga t i l l personen att ändra sitt beteende. Ett annat 

vanligt, men mera strategiskt sätt att bemästra risker, är att den arbetare som före

tagaren bedömer vara mest erfaren också får utföra de uppgifter som anses mest 

riskabla (Johansson 1995). 

Attribution av risker 
Med attribution av risker avses här de föreställningar företagarna utvecklat om 

orsakerna t i l l risker i arbetsmiljön. 

Inom företagen är det mycket vanligt att attribuera brister och risker i 

arbetsmiljön t i l l personer istället för omständigheter kring personerna (Frick & 

Sjögren 1979). Företagarna anser att personalens beteende orsakar de främsta 

riskerna i arbetsmiljön. Brister i personalens beteende förklaras av slentrian, 

nonchalans, slöhet, klumpighet, personlighet, trötthet etc. Vissa företagare för

klarar att det bland personalen kan finnas sk olycksfåglar 1, d v s personer som 

oftare än andra råkar ut för olyckor (Johansson 1995). 

Företagarna lägger stor v ik t vid maskinemas och utrustningarnas betydelse 

som gmnd för en bra arbetsmiljö och låga risker. Har man ordnat bra förutsätt-

1 Enligt Arbetarskyddsfonden (1973) var det två brittiska forskare Farmer och Chambers som 1926 introducerade 

begreppet accident proneness. Man avsäg då "en speciell personlighetstyp som predisponerar individen till ett 

högt antal olyckor". Ett svensk begrepp för denna personlighetstyp blev då "olycksfåglar". Senare forskning 

har dock visat att teorin om "olycksfåglar" är felaktig. 
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ningar är det därefter upp t i l l personalen att utnyttja dem, anser företagarna. At t 

påverka personalens attityder och beteenden upplevs dock som tungt och tids

krävande (Johansson 1995). 

Yttre faktorer anses även påverka arbetsmiljön i företagen. Demotiverande 

lagstiftning och dålig lönsamhet dominerar bland faktorerna. Dålig lönsamhet 

förklarades ofta bero på faktorer utanför företaget och utanför företagarens k o n 

troll (Johansson 1994). Dålig lönsamhet behöver dock inte vara ett avgörande 

hinder för r iskbekämpning (Beckéms m fl 1980). 

Företagarna anser sällan att bristema i arbetsmiljön kan härledas t i l l det egna 

sättet att agera. Där företagama attribuerar brister t i l l sig själva handlar det främst 

om hur de hanterat svårbedömda risker eller krav från myndigheter (Johansson 

1994). 

B e d ö m n i n g , värdering och beslut 
Företagarna ser sällan arbetsrniljöfrågor som separata frågor, utan de ingår i verk

samheten och påverkar resultaten där. Företagarna upplever en tydlig koppling 

mellan psykosocial miljö och resultat i verksamheten. Företagarna sätter överlag 

mycket stort värde på en god psykosocial arbetsmiljö, medan den fysiska arbets

miljön inte anses lika viktig för företaget. För den fysiska arbetsmiljön nöjer man 

sig ofta med att uppfylla gällande minimikrav (Johansson 1994). 

För beslut om arbetsmiljön har inverkan på företagets resultat en stor bety

delse och arbetsmiljösatsningar far ofta stå tillbaka för andra investeringar. Detta 

problem återfinns även i löntagarägda företag och kan vara större där (Zakrisson 

1994) . 

Tidigare praktisk erfarenhet är den viktigaste faktorn vid bedömningar av 

risker och beslutsfattande. Företagama utnyttjar både egen och anställdas erfa

renhet. V i d planering av arbeten som inte är av rutinkaraktär beslutar företaga

ren ofta i samråd med berörda personer. H ä r gäller att den som har störst erfa

renhet samt är bra på att hantera risker också har det största inflytandet (Johansson 

1995) . 

V i d bedömningar av risker tycks företagarna lägga tonvikten vid eventuella 

konsekvenser för en enskild person. Företagarna sätter sig ofta i n i situationen 

för den som exponeras för en risk. Detta kan vara anledningen t i l l att eventuella 

konsekvenser tycks ha betydligt större vikt än sannolikheten för ett visst utfall 

(Johansson 1995). 

Företagarna har uppenbara svårigheter att bedöma sannolikheten för olika 

arbetsmiljörisker. Det förekommer både över - och underskattningar (Johansson 

1994, SOU 1990). Oftast tycks de underskatta riskerna i det egna företagets 

arbetsmiljö. Företagarna anser i många fall att det egna företaget har en bättre 

arbetsmiljö än branschen i genomsnitt (SOU 1990). I de fall där man inte t i d i 

gare upplevt problem eller risker så bedömdes situationen oftast som mycket bra 

(Johansson 1995). 
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Ofta finner företagaren att personalen upplever mindre rädsla för existerande 

risker än vad han själv gör och att personalen bedömer att riskerna är mindre. 

Detta gäller risker som är förknippade med personalens agerande. För risker 

förknippade med själva arbetsmiljön är förhållandet snarare det motsatta, dvs 

personalen upplever riskerna större än vad företagaren gör (Johansson 1995). 

Detta förhållande förstärks genom massmedia och externa experters agerande 

(Johansson 1994). 

Diskussion och slutsatser 
Undersökningen visar att det finns betydande brister i småföretagamas analys och 

hantering av risker i arbetsmiljön. 

Det finns mängder av åtgärder som är tänkbara för att förbättra situationen, 

men den viktigaste är enligt min mening att företagare och personal börja prata 

om riskerna i arbetet och den rädsla och oro som kan finnas. Genom en öppen 

dialog kan förståelse, medkänsla, delaktighet och samsyn skapas. Utan en ge

mensam syn på riskerna i arbetet måste det vara svårt för alla berörda att agera. En 

öppen dialog skapar även fömtsättningar för att lösa problem på ett effektivt sätt. 

Jag bedömer därför att en fungerande dialog mellan företagare och anställda är 

mycket viktigare för riskbekämpningen än ett aldrig så väl formaliserat arbete 

inom den obligatoriska intemkontrollen. 

Risker i arbetsmiljön kan dock knappast hanteras utan ett visst mått av syste

matik. För att passa småföretagarna måste systematiken vara enkel, tydlig och 

trovärdig. Framfor allt bör risker behandlas och redovisas på ett konkret och 

känsloengagerande sätt. Ett sätt som kan stimulera t i l l aktion hos företagare och 

personal. Det finns ett klart behov av att utveckla dessa aspekter inom riskhante

ringen. 
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FaUbeskrivningar 

Presentation av nio framgångsrika företagare och företag 

De här aktuella företagarna och företagen redovisas så att det minsta företaget 

presenteras först och det största sist. Citat som presenteras är ordagranna för samt

liga nio framgångsrika företagare. 

Lås A B och företagaren L S 

V i d Lås A B tillverkas nycklar samt monteras låssystem som anpassas efter kunder

nas önskemål. 

Företagets lokaler är något för trånga för verksamheten och under 1995 tas 

dubbelt så stora ytor i bmk så att t rångboddheten elimineras. Produktionsutrust

ningen är modem, delvis datoriserad och effektiv. 

Sedan starten 1975 har företaget haft en stadig och positiv utveckling. Ett 

säkerhetstänkande har slagit igenom hos många av kunderna vilket skapat en stor 

efterfrågan. Omsät tningen ligger mellan 5-5.5 M k r per år och man har haft en 

bra lönsamhet under alla år sedan starten. Lås AB är ett familjeföretag där chefen, 

här betecknad med LS, äger hälften av aktierna och resten av familjen äger den 

andra halvan av aktiestocken. 

LS tar emot alla uppdrag från kunder och arbetar aktivt med marknadsföring. 

Han vidarebefordrar uppdragen t i l l personalen som fördelar dem sinsemellan, 

samt planerar och genomför dem. Detaljstyrning av personal förekommer ej 

från chefens sida. 

Företaget är anslutet t i l l Företagarna och personalen är organiserad i Metall. 

Totalt har företaget 6 anställda. En av dessa är kvinna och arbetar som kontorist. 

Medelåldern hos personalen ligger någonstans mellan 30-35 år. Personalomsätt

ningen är mycket låg. På 20 år har bara en person slutat. Personalen har fast 

månadslön som varierar mellan 15000 - 16000 kr/månad. 

V i d Lås A B finns ett utbildat och kunnigt skyddsombud. Man har ingen 

skyddsgmpp utan arbetar med direkta kontakter istället. Företaget är anslutet till 

en företagshälsovård med både medicinsk och teknisk kompetens, de medi

cinska tjänsterna utnyttjas mest. Arbetsrniljöfrågor särbehandlas inte och man har 

inte infört intemkontroll . 

Den viktigaste förklaringsfaktorn för LS framgång med arbetsmiljöarbetet är 

hans drastiskt förändrade ledarroll. Genom att delegera och inrikta personalens 

uppmärksamhet mot kunderna har han kunnat frångå ett tidigare negativt sätt att 

leda företaget. Istället för att agera som en enväldig chef har han infört en nära 

nog jämlik dialog och diskussion med personalen. Han tillåter misstag och 

uppmuntrar personalen t i l l utvecklande försök. Genom sitt sätt att leda har han 
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kunnat minska verksamhetens beroende av hans egen närvaro, t i l l gagn för alla 

inom företaget. 

- Då hade en av killama sagt åt grabben (företagarens son) att; "Det är ganska roligt 

egentligen, sade han, för att vi har haft ganska tuff arbetsmiljö, men nu har chefen 

börjat vara borta och han mer och mer som skiter i oss. Det verkar rätt positivt det 

här." Och då fick jag ju direkt klart för mig, för det sa ju grabben åt mig, "Så här 

ska det vara. Dom ska ha mer ansvar, dom ska jobba med det dom vill själva." Och 

inte att jag trycker på. Så skapades det egentligen, alltihop. 

Arbetsmiljöarbetet kännetecknas av att LS är mycket medveten om att f ram

gången i arbetsmiljöarbetet är starkt avhängig personalens agerande. Uppgifter, 

ansvar och befogenheter är delegerade och personalen utför oftast förbättringar 

själva och på eget initiativ, något som inte förekom tidigare. 

- Dom kunde ju bara komma in till mig och slänga in till mig, "Fixa det här och 

grejafram det här." Det gjorde jag ju förr och dom kom med lappar. Jag gick till

baks och lade tillbaks och sa "Detfixar du själv". "Men ska du inte göra någon

ting?" Men sedan så har det flutit så nu gör dom allting själva, så att de håller på 

...Så att det är en positiv utveckling, mycket. 

Det mesta av arbetet är oplanerat och av avhjälpande karaktär. Man försöker 

att lösa problem direkt om det bara är möjligt och all personal är engagerad i 

arbetsmiljöarbetet. 

LS har tämligen vaga förväntningar på utfallen av arbetsmiljöarbetet, dock 

upplever han många starkt positiva effekter av det. Inte minst ett bättre total

resultat för verksamheten. Värt att notera är att han säger sig vara lite motiverad 

för rena arbetsrniljöfrågor medan hans motivation för arbetsmiljöfrågor är väldigt 

stor när de ingår på ett naturligt sätt och när lösningar på problem underlättar 

arbetet för personalen. Detta visar på en mycket stark koppling mellan LS m o t i 

vation och de sekundära utfallen av arbetsmiljöarbetet. LS är nöjd med arbets

miljöarbetet och de resultat som genererats. 

Plåt A B och företagaren P T 
V i d Plåt A B tillverkas och säljs ventilationsutrustning. Nästan all verksamhet 

baseras på en enda produkt. Under åren 1990-1995 har utvecklingen varit 

ogynnsam på gmnd av lågkonjunkturen i byggsektorn. Företaget har bra, 

moderna, rymliga och ljusa lokaler. A l l produktionsutrustning är nyanskaffad 

1991 och är därför i toppskick. 

Omsät tningen var ca 2.2 M k r 1995 och rörelsen gav en vinst på ca 50 kkr. 

Företagaren PT äger alla aktier i företaget. 
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PT arbetar deltid på grund av hälsoskäl. Sedan 1991 har man därför företaget 

arbetat med en extrem delegering av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 

Delegeringen är ordentligt genomdiskuterad och förankrad bland persona

len. Den är skriftlig och gäller alla anställda. Alla är utbildade för att kunna utföra 

alla förekommande uppgifter inom företaget och man betonar starkt det egna 

ansvaret att agera. M a n har i delegeringen byggt in största möjliga frihet att agera. 

Det har också resulterat i att alla verkligen utför alla arbetsuppgifter. 

Företaget är organiserat i SAF och Företagarna. En av de anställda är organise

rad i Bleck & Plåt. Övriga är ej fackligt organiserade. I företaget finns 6 anställda, 

alla män. Åldern varierar mellan 21-56 år och medelåldern är ca 35 år. Hittills 

har ingen slutat vid företaget. Personalen har en fast timlön och lönen betalas ut 

månadsvis. Lönenivån är ca 12800 kr/månad. 

Det finns inget skyddsombud vid företaget. En av de anställda har tidigare 

varit skyddsombud, men har avsagt sig uppdraget. Man har ingen speciell gmpp 

som ska bevaka arbetsmiljöfrågoma. Företaget är anslutet t i l l en företagshälsovård 

och man utnyttjar både medicinska och tekniska tjänster. Arbetsmiljöarbetet är 

integrerat med övrigt arbete och behandlas separat endast i undantagsfall. M i l j ö 

arbetet baseras ej på regler eller expertbedömningar utan på relationer, f r iv i l l i g 

het och personalens egna bedömningar av vad som bör göras. 

Även för företagaren PT är den viktigaste förklaringsfaktorn för hans fram

gång med arbetsmiljöarbetet att han drastiskt förändrat sin ledarroll. Han har 

dragit upp klara riktlinjer och mål samt delegerat uppgifter, ansvar och befo

genheter t i l l personalen. Uppmärksamheten har riktats från chefen mot kunden 

och personalen har uppmuntrats i sina nya roller. PT har försökt att utnyttja 

personalens fulla kapacitet och lyckats så bra att hans egen närvaro har kunnat 

minskas t i l l ett minimum. Arbetslaget har övertagit de flesta av hans tidigare upp

gifter och han träder oftast bara in när laget efterfrågar hans åsikter eller kompe

tens. Bland PT:s viktigaste nuvarande uppgifter hö r att uppmuntra och rådfråga 

personal i olika ärenden och PT undviker konsekvent att kritisera personalen på 

ett negativt sätt. 

- Jag har tonat bort mig själv mycket. Personalen har börjat förstå att jag inte är 

någon märkvärdig människa. Jag är inte någon viktig människa. Men dom vet att 

dom kan kontakta mig om det krisår till sig. Ungefär som en tränare eller lagledare. 

Men han är inte viktigast i laget, utan det är laget, va. Men att han kan då gå mot 

styrelsen om det skulle vara så. Att tränaren orkar försvara grabbarna. Den känslan 

måste dom ha. Men inte lägga sig i vilka skosnören man har i fotbollsskoma och sånt. 

- Vi planerar och alla vet att de ska själva ta itu med saker och ting. Vi har ju 

egentligen bara den här skriftliga fullmakten. Och den täcker ju hela delegeringen. 

Från första fö frågan per telefon tills de har skrivit fraktsedeln, emballerat och 

skickat produkten och lämnat faktureringsunderlaget här. 
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- Det gäller att vara tydlig som chef. Sedan måste man vara försiktig med kritik. 

Som när någon gör något fel då. Han bara gjorde sitt bästa, va och gjorde fel. Då 

kommer han och då får han skäll, va. Alltså, det är det mest fruktansvärda som kan 

hända. Du kan knäcka den starkaste på det sättet. 

- Man Jar vara försiktig och tänka sig för innan man säger något. Och så får man ta 

på sig skulden. Jag har många gånger sagt att det här är det svåraste kanske som 

finns. Att det här var mittfel, även om dom har gjort det. Det här var mitt fel. Det 

här borde jag ha tänkt påför länge sedan. 

- Jag tänker på framtiden och tar på mig mera skuld än jag egentligen har. Och då 

vågar dom göra fel, va. Jag menar att dom blir så glada när man säger att det här felet 

gjorde jag redan i början av 60-talet och ändå har jag inte tänkt på det här. 

Arbetsmiljöarbetet år integrerat med övrigt arbete och präglas av samsyn och lösningar 

i sanförstånd. Oftast har personal föreslagit de lösningar som väljs. Istället för att 

vara baserat på regler, fastställda normer och tvång är arbetsmiljöarbetet baserat på fri

villighet, relationer och personalens egna bedömningar. 

- Ja, jag kanske jobbar en timme per dag med kundkontakter och de övergripande 

frågorna och sånt där. Resten är mest att jag går och nojsar här, peppar osv. Det kan 

jag göra i egenskap av ägare. Men jag kan knappast ha en anställd som gör det. Men 

det är ju oftast så att om inte ägaren gör det så kan ingen annan heller göra det. Så 

det är det mest vansinniga att delegera bort arbetsmiljöarbetet till ett skyddsombud. 

Då kommer boken fram och paragraferna. Var kommer människan in då? 

PT som säger sig vara mycket motiverad för arbetsrniljöarbete förväntar sig 

främst att arbetsmiljöarbetet ska resultera i goda relationer och att personal trivs i 

företaget. Han upplever även att det ger dessa resultat, plus att produktionsresul

taten och kvaliteten förbättrats. Hä r finns ett stark positivt samband mellan moti

vation och primära samt sekundära utfall. Resultaten i arbetsmiljön och i verk

samheten i övrigt är PT nöjd med. Däremot är han missnöjd med att han tende

rar att återfalla i den tidigare negativa ledarrollen. 

Trä A B och företagaren T Ä 

V i d Trä A B konstmeras och tillverkas kundanpassade byggelement i trä. Den 

geografiska försäljningsmarknaden sträcker sig från Mälardalen och normt. 

Verksamheten har ökat sedan starten 1986, trots att byggbranschen minskat kraf

tigt sedan början av 90-talet. Man bedömer att utvecklingen kommer att plana ut 

och stabilisera sig kring nuvarande omsättning och produktionsvolym. 

Företagets lokaler är ändamålsenliga och håller en modem och bra standard. 
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Maskinparken håller en genomsnittlig nivå för branschen och är ändamålsenlig 

för den nuvarande verksamheten. 

Omsättningen ligger kring 11 M k r per år, men kan variera betydligt på 

grund av svängningar i prisbilden. Framför allt kan virkesprisema ändras mycket. 

Lönsamheten är dålig, men har hittills gått att överleva på. 

Chefen, här betecknad med TÄ, äger 45 procent av aktierna. Resterande 

aktier ägs av maken som arbetar med försäljning, offerering, konstruktion och 

produktion. 

Ett utmärkande drag för företaget är att det arbetas mycket övertid, både av 

ledning och av personal. 

T Ä arbetar med försäljning, ekonomi, administration samt personalfrågor. 

Uppdelningen av arbetsuppgifterna är dock inte strikt utan makarna har ett stän

digt samråd och tar ett delat ansvar. Hela produktionen är kundorderstyrd och 

ordersituationen kan variera ganska mycket. M a n tillämpar en enkel grund

planering och sedan gäller det för alla att vara alerta och snabba för att kunna ta 

upp och klara de svängningar som uppstår. 

Ledningen har utgått från att alla medarbetare kan tänka. Man har därför 

aldrig haft någon arbetsledare ute på golvet, utan alla i produktionspersonalen 

kan klara alla fö rekommande moment, inklusive olika planeringsuppgifter som i 

andra företag utförs av arbetsledare. Även om fu l l f r ivi l l ig rotation är möjl ig 

bland personalen så har man valt att använda ett styrt rotationssystem. 

Företaget är med i TIF och Företagama. Personalen är organiserad i Svenska 

Träindustriarbetarförbundet. Totalt har företaget 16 anställda, varav en är kvinna. 

Personalens ålder varierar mellan 25-32 år, med undantag för en arbetare som är 

60 år gammal. Medelåldern ligger strax över 30 år. Personalomsättningen är låg. 

Under de senaste åren har 1-2 personer slutat varje år. Personalen har fast 

månadslön enligt en lönetrappa. Genomsnit ts lönen är ca 13600 kr /månad . 

Det fmns ett erfaret och kunnigt skyddsombud vid företaget. Han har dock 

inte någon formell utbildning för sin uppgift. Skyddskommitté eller skydds

grupp av något slag saknas. Man har varit anslutna t i l l en företagshälsovård, men 

har sagt upp anslutningen av ekonomiska skäl och på gmnd av att man inte ut

nyttjade de tjänster som man betalade för. 

I arbetsmiljöarbetet har man utvecklat egna rutiner där varje anställd själv 

utvärderar den egna arbetssituationen och informerar ledningen. I samråd 

beslutas därefter vilka förbättringar som ska göras. I fabriken har man speciellt 

analyserat hur man utnyttjar produktionsytor och arbetsplatser. Detta har lett t i l l 

klara produktions- och arbetsmiljöförbättringar. Andra mer traditionella aktivi

teter är förebyggande friskvård och motion, samt förebyggande olycksfallsbe

kämpning där personalintroduktion, riskinformation samt klart uttalade krav på 

personalen är bärande element. 

Företagaren TÄ:s framgång i arbetsmiljöarbetet har sin gmnd i hennes ro l l 

uppfattning och sätt att arbeta. T Ä arbetar mycket med att skapa personalen-
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gagemang samt bra relationer och för t roende mellan ledning och anställda. H o n 

har sett att det som chef är mycket viktigt att engagera sig i personalfrågorna och 

att vara medveten om personalens situation. 

- Vi strävar efter att alla anställda ska ha en helhetsbild av företaget. De ska inte tro 

att det är bara det här att stå och kapa eller att montera. Utan det är en lång process. 

Från första kundkontakt, från offert och sedan hela ledet ut till att kunden tar emot 

en fullgod produkt. När man ger den helhetssynen så får man en engagerad, medve

ten och en trygg arbetare. Som känner att man bryr sig om, att det är värt att jobba 

på det här företaget. 

- Relationer är viktiga. Speciellt som vi är ett ganska litet företag så bygger det 

mycket på relationer. Man bygger upp förtroenden, ja att folk ska känna sig trygga 

och så där. När man gör det så jobbar man också bra. För det går ju också ut på att 

företaget ska producera och generera vinster och må bra även på det sättet. Och gör 

det det så påverkar på hela verksamheten. Går inte företaget bra så kan man inte 

satsa tillbaka på någonting heller. Det är ju som en symbios det där. Det förstår 

personalen och det har vi försökt förklara för dem. Det handlar ju mycket om 

människosyn och man får var både hård och mjuk. 

Personalen har på olika sätt engagerats i arbetsmiljöarbetet som kännetecknas 

av dialog och samspel mellan personal och ledning. De anställda är aktiva och 

konstruktiva i arbetsmiljöarbetet och T A ser till att de fortsätter att vara det. 

Arbetsmiljöarbetet är väl genomtänkt och anpassat t i l l företagets verksamhet och 

de egna önskemålen. Man har formulerat och förankrat mål, bmtit ned dem t i l l 

delmål och arbetar systematiskt för att nå dem. I stort sett har man utformat en 

väl fungerande intemkontroll . 

- Vi kräver ju en respons från personalen. ... Vi i ledningen ska ju inte bara stå och 

babbla här uppe och säga att så och så är det. De ska ju vända på det och det ska 

komma tillbaka. Ar det då något så ska vi ju sedan greppa det. För det är ju vi som 

har det absolut yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god. Det ska vara ett samspel 

mellan ledning och anställda, hela tiden. 

- Det här är ju också en process som man får jobba med kontinuerligt, att engagera 

personalen. Det gäller att underhålla brasan hela tiden. Det ansvaret måste man som 

företagsledare ta på sig. 

- Vi har ju formulerat en del mål och riktlinjer här. De mål som vi har som före

tagsledare. Vi har ju då ställt upp vissa mål och som man då vill att personalen också 

ska vara delaktiga i. Det ska vara en trygg och säker arbetsplats på många olika sätt, 

kanske. Att man, det ska vara kort beslutsväg. Man ska känna att det är lätt att 
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komma och prata. Har man något på hjärtat så ska man lätt kunna göra det och ... 

Man kan säga ett det är mera övergripande mål. Och sedan försöker man med 

mindre medel då kanske genomföra de här övergripande målen då. 

T A är mycket motiverad för arbetsmiljöarbete och hon förväntar sig att det 

ska ha en starkt positiv sekundär effekt, på företagets resultat, kvalitets- och kon

kurrensmässigt. H o n har även sett tydliga positiva samband mellan en bra 

arbetsmiljö, trivsel och verksamhetens resultat. Trots att T A upplever en viss 

osäkerhet över personalens syn på hennes arbetsmiljöarbete så är en vikt ig för

klaring t i l l hennes motivation att personalen givit henne ett positivt gensvar. 

- Jag tycker att jag väldigt starkt motiverad att jobba med arbetsmiljöfrågor för att jag 

tycker att det är bra för vårt företag, på alla sätt och vis. Både kvalitetsmässigt och 

konkurrensmässigt. Det har vi också slagit fast i våra mål och inriktningar att en god 

arbetsmiljö är ett konkurrensmedel också. 

- Jag känner mig mycket motiverad att arbeta med miljöfrågor däför att jag ser att 

det är ... Arbetsmiljön är direkt kopplad till trivsel och hur företaget går, helt 

enkelt. Så det hänger mycket ihop där. 

Skylt A B och företagaren S Y 

V i d Skylt A B tillverkas och monteras främst reklamskyltar för en lokal marknad. 

Man har även ett modernt tryckeri för 4-färgstryck. Företaget är uppdelat i ett 

moderbolag och ett dotterbolag som båda finns i samma lokaler. 

Lokalerna är moderna och bra. Utformningen är gjord i samråd mellan 

chefen och personalen och man är mycket nöjda med resultatet. Maskinparken 

är modem och håller bra standard. 

Sedan starten 1987 som enmansfÖretag har verksamheten expanderat kraftigt. 

M a n har konkurrerat ut flera företag på orten och övertagit bra personal av dem. 

Skylt A B erbjuder kunderna ett brett sortiment av reklamprodukter. Viktigaste 

konkurrensmedlet har varit låga priser och en stor leveranssnabbhet. 

Omsät tn ingen ligger kring ca 8 M k r per år, men borde enligt chefen SY 

ligga kring 12 M k r för att vara bra. Tidigare år har man visat på ekonomiska 

nollresultat eftersom allt kapital som genererats återinvesterats i företaget. Under 

1995 kommer dock verksamheten att ge en bra vinst och SY bedömer att det 

bör fortsätta så de närmaste åren. SY äger alla aktier i företagen. 

Det mesta av kundkontakterna och den direkta marknadsföringen sköter SY 

själv. T i l l sin hjälp i det mer långsiktiga arbetet har SY en marknadsgrupp som 

innefattar han själv, projektledare, tryckare och skylttillverkare. Gmppen träffas 

2-3 gånger per år för att diskutera strategiska frågor. Under året har man löpande 

s tormöten med personalen, möten som förläggs på kvällstid. Varje månad håller 

SY i ett informationsmöte om företagets ekonomi. Detaljstyrningen av verksam-
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heten utförs av avdelningsansvariga och personal i samråd. Personalen har stor 

frihet att utveckla den styming som man själv v i l l ha. A l l produktion är kundor

derstyrd med krav på mycket korta leveranstider. Det medför att produktions

arbetet blir mycket ryckigt och att man tvingas rill mycket övertidsarbete. T e m 

pot i arbetet är högt fö r alla anställda och det resulterar i stress som i sin tur 

bidrar t i l l belastningsbesvär i axlar och rygg. Man har hittills haft tre anställda på 

träning vid Rygginstitutet för att minska problemen med belastningsbesvär. 

Företaget är ej anslutet t i l l någon organisation eftersom SY v i l l koncentrera 

sin uppmärksamhet på företaget . Några av de anställda är organiserade i 

Grafikerna, men många är ej fackligt organiserade. 1995 var 17 personer anställ

da, 11 kvinnor och 6 män . Medelåldern är låg, under 30 år, och de flesta är 

kring 25 år gamla. Personalomsättningen är mycket låg. De senaste åren har bara 

en person slutat och denne fick ett erbjudande om ett bättre jobb som företaget 

inte kunde matcha. Personalen har fast månadslön som ligger över gällande avtal 

för branschen. Lönenivån varierar mellan ca 12500 - 20000 kr /månad. Skillna

derna baseras mest på ålder och erfarenhet. Individuella löneskillnader baserade 

på kompetens är mindre än ca 1000 kr /månad . 

Skyddsombud saknas och personalen upplever inte något behov av 

skyddsombud eftersom man håller en kontinuerlig diskussion vid liv, menar 

SY. För tryckeriet där man har vissa problem med lösningsmedel har man tillsatt 

en speciell mil jögrupp med uppgift att lösa existerande problem. Företaget är ej 

anslutet t i l l någon företagshälsovård. Istället far personalen utnyttja den allmänna 

hälsovården som är väl utbyggd på orten. 

Nästan allt arbetsrniljöarbete är spontant och oplanerat. När problem eller 

möjligheter uppstår försöker man snabbt lösa eller fånga dem på bästa sätt. Det 

finns dock en planerad aktivitet. Varje år har man en slags skyddsrond då SY 

och några anställda går mn t och besiktar den fysiska arbetsmiljön. Ut i f rån ron

den utförs olika förändringar . 

Företagaren SY har som huvudprincip att delegera ut ekonomiskt ansvar så 

långt som möjligt och att personal ska våga ta beslut och lösa olika problem på 

egen hand. Han har formulerat klara riktlinjer och mål för verksamheten och 

stöttar personalen i deras strävanden att nå målen. 

- Mycket av det jag är formar ju, skapar klimatet eller spelreglerna. Även en massa 

outsagda eller oskrivna saker. Det är nog sättet som jag är som smittar av sig på ett 

sånt här litet firetag. Samtidigt så måste jag ju ha klara mål. 

- Så ska folk ta beslut och man ska våga att ta beslut. Dom ska ha ansvar och befo

genheter. Det man behöver köpa in ska man köpa in men du ska tänka på ekonomin 

så att det blir rätt. Var och en fir ta väldigt stora beslut. Man ska inte behöva fråga 

mig om vi ska ta det här jobbet, om det är ett chansjobb eller ... 
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ST hyser både ovilja mot och rädsla för Yrkesinspektionen och han vi l l där

för fö rekomma eventuell krit ik från deras sida. Han agerar därför i viss mån och 

periodvis förebyggande inom arbetsmiljöområdet. 

- Yrkesinspektionen, åh, det är sånt där vet du. Då får man ju rena rama darren. 

Bara man hör namnet inspektion, vet du. Sånt där usch! Det är samma sak då det 

gäller skattemyndigheter. ... Myndigheter överhuvud taget. ... men annars har vi 

väldig respekt för myndigheter. 

- Men grejen med dom, Yrkesinspektionen, är ju att man är livrädd för dom. Att 

det finns en inbyggd rädsla, att dom kan stoppa verksamheten. För jag menar det 

finns ju så otroligt mycket regler och bestämmelser. Så att man är ju ... Man skulle 

egentligen inte sova riktigt riktigt egentligen. Så att dom är ju mer i dag som några 

poliser tycker jag. Eller man ska ställas i skamvrån. Man ska bara hoppas att man 

klarar det här, examen, någorlunda när dom kommer. 

Arbetsmiljöarbetet är inte så målinriktat som övrig verksamhet utan det 

karaktäriseras istället av spontanitet. SY tillämpar delegering även när det gäller 

arbetsmiljön. Personal ges möjlighet att lösa egna problem, vilket uppskattas och 

ger en mer aktiv och engagerad personal. 

- Jag har ju inga mål för arbetsmiljön just nu alltså. Inga sådana här... Alltså nog 

kan jag tänka efter ett tag och sätta upp några egna personliga, men jag har ju inga 

uppsatta mål för den. Utan att det ... det är nog mera riktningen. Att vi ska verka 

för öppenhet och sådana här saker. Ja vad ska vi säga för arbetsmiljön? Det sociala ... 

Det blir väldigt brett, men alltså vi ska ju vara här 8 timmar om dagen, brukar jag 

såga. Då måste man ju trivas. Det ska ju kännas bra på morgonen att gå till jobbet. 

Och på kvällen ska det kännas att man har uträttat någonting och att man har gjort 

något som känns vettigt eller viktigt. Att man gjort något bra, va. Det är nog ... Det 

är väldigt grovt alltså. Hur det finkarför oss. 

- För oftast bollar... Hur ska vi säga då? Ja det kommer ett, kommer ett konkret 

problem. Vad ska vi säga då? Den här maskinen ger ifrån sig mycket, mycket värme. 

Då kan man ju som bolla direkt då och säga "Kan du kolla upp då med leverantö

ren om den ger ifrån sig onormalt mycket? Annars kolla med leverantören hur har 

dom gjort på andra ställen da? Kan man lösa det på något vis?" Och det är klart att 

det kan vara lite ... Men det finkar hos oss. Det blir inte så att man lägger av inte. 

Utan folk brukar då ta reda på det. Och då ser man om det finns, om det finns lik

som ett engagemang i det. För tar man inte upp tråden och jag måste börja. ..Ja då 

var det inte så djävla farligt ändå med det där. Utan ... eller det var inte så kri

tiskt. Men ofta löser vi på det viset då. Och ... ja, man konstaterar att här har vi ett 

problem och det här går att lösa och det kostar 5 000 spänn. Ja har vi råd med det 
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nu då? Ja, men då gör vi det eller så väntar vi med det till vi har pengarna, va. Så 

det är så det går till. 

- De flesta uppskattar det där sättet också. En del tycker, en del är ju väldigt be

kväma. Kanske tycker att det är min ... att jag ska fixa det här eller att... Dom är 

inte vana. De flesta hår ärjufixare va, men ... Och det finns ju dom som absolut 

inte vill att jag skulle fixa det åt dom, utan dom vill ju kolla upp det här själva. 

Dom vill liksom bara veta att det kan finnas resurser. Att det finns ett intresse av att 

det ska göras, va. Så att nog är det väldigt individuellt. 

- En del går före. Plockar fram färdiga lösningar och kommer och visar. Det är ju det 

bästa. Alltså dom som gör det dom Jar ju alltid förtur. Ja man det blir ju så. Alltså 

det är ju inte någon ... Det är ju inte så att det ska vara så, men visst är det enkelt. 

Om någon har liksom tagit på ett problem själv och kommit med en lösning också. 

Och presenterar liksom färdigt. Det är ju väldigt lätt då. Då kan man ju nästan inte 

säga nej. Det är pe fekt. 

Arbetsmiljöarbetet har en stark betoning av de psykosociala frågorna, där SY 

engagerar sig starkt i personalens situation. Typiskt för arbetsmiljöarbetet är att 

mycket t id ägnas åt diskussion, dialog och relationer. 

- Jag försöker som, varje förmiddag försöker jag prata. Ha gått runt och pratat med 

alla. Om vad som hebt, va. Jag tycker ju om att prata. Det ger mig ju någonting. 

Det är inget som jag känner att det är något konstigt. Och intresserar sig för vad folk 

gör. Samtidigt kollar upp vad ska du göra idag? Och vad har du på gång? För alla 

jobbar så individuellt. 

ST som är mycket motiverad för arbetsmiljöarbete förväntar sig att det ska 

resultera i trivsel och samarbete, vilket i sin tur ska gynna närvaro och produk

tionsresultat. Han har även sett att arbetsmiljöarbetet givit sådana resultat, främst 

att det bidragit till ökad produktivitet. 

Det är tydligt att SY lyckats mycket bra med de psykosociala frågorna, vilka 

värderas mycket högt av honom, och betydligt sämre med den fysiska arbets

miljön. Detta återspeglas också i ST:s tillfredsställelse med förhållandena vid 

företaget. 

Texti l A B och företagaren T T 
V i d textil AB tillverkas olika typer av textilprodukter för frisk- och sjukvård. 

Företaget startades 1980 och omsättningen har kontinuerligt ökat sedan dess. 

Ledningen bedömer dock att antalet anställda inte kommer att öka de närmaste 

åren. Ett företag som inriktar sig på fritidsprodukter har avknoppats från Text i l 

A B . 
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Fabrikslokalerna är moderna och fungerar bra enligt företagsledningen. 

Inomhus är det ljust, propert och välstädat. Lokalerna ger ett mycket trevligt 

intryck. Nästan alla maskiner och kringutrustningar är moderna och man har 

gjort betydande maskininvesteringar de senaste åren. 

Omsät tningen var 1994 ca 6 M k r och vinsten var samma år ca 0.5 M k r . 

Resultaten under föregående år har varit sämre, men det har berott på de stora 

investeringar som gjorts. 

Företaget leds av två systrar, här betecknade med T T respektive ST, som var

dera äger hälften av aktierna i företaget. 

A l l produktion är kundorderstyrd med en framförhållningen av ca 3 veckor. 

Man har dock slutit leveransavtal ett år framåt vilket ger en god trygghet och 

möjlighet t i l l mer långsiktig planering. 

T T sköter långsiktig planering och administration medan ST sköter den 

direkta produktionsplaneringen och -ledningen. ST arbetar t i l l stor del direkt 

med produktionsuppgifter, medan T T endast deltar ibland. 

Personalen har en självstyrd arbetsrotation som ger stora valmöjligheter t i l l 

variation under dagar och veckor. Alla uppmuntras att arbeta i egen takt och 

variera uppgift om någon uppgift upplevs ge besvär. Variationen måste dock 

balanseras mot produktionsresultaten och får inte bli ett självändamål, påpekar 

T T och ST. Samtidigt som de är toleranta med varierande arbetstakter och pres

tationer hos enskilda anställda, är de mycket noga med tidsuppföljningar som 

utnyttjas för noggranna efterkalkyler. 

Vidare arbetar systrarna med att informera all personal och stimulera t i l l dis

kussion och dialog. De arbetar mycket medvetet med att stimulera genom 

uppmuntran och genom att vara mycket återhållsamma och försiktiga med 

negativ kri t ik. Man har systematiserat kvalitetsarbetet och arbetar där i olika 

projektgrupper med nya frågor. 

Företaget är organiserat i SINFO och Företagama. Personalen är organiserad i 

BEFA. A v de 18 personer som är anställda är två män. Personalens ålder varierar 

mellan 25-55 år, med en jämn åldersfördelning. Medelåldern är ca 40 år. Perso

nalomsättningen är mycket låg. Under de senaste åren har en person slutat och 

då för att starta ett eget företag. De flesta i personalen har arbetat mer än 5 år i 

företaget. Personalen har en fast timlön som ökar med bl a ökad anställningstid 

och ökat ansvar. Lönenivån ligger mellan 9400 - 10500 kr / månad. 

V i d Text i l A B finns ett skyddsombud som är välutbildat, ambitiöst och kun

nigt inom sitt ansvarsområde. Däremot har man ingen skyddskommitté eller 

någon annan gmpp som håller i arbetsmiljöfrågoma. Ledningen har valt att an

sluta företaget t i l l en företagshälsovård där man utnyttjar både teknisk och medi

cinsk kompetens. Samarbetet med företagshälsovården har fungerat bra, menar 

T T och ST. Arbetsmiljöarbetet är delvis separerat från övrig verksamhet genom 

att man har infört ett intemkontrollsystem. Man uppfyller samtliga krav som 

ställs av myndigheterna. De inslag som upplevs som mest nyttiga för företaget är 
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checklistor som används varje halvår för att arbeta fram nya skriftliga handlings-

och åtgärdsplaner. 

Varje månad hålls informations- och diskussionsmöten som protokollförs. 

Frånvarande personal får läsa protokollen och kvittera att de tagit del av upp

gifterna om mötet . V id dessa månadsmöten bmkar även renodlade arbetsmiljö

frågor behandlas. De har dock ingen särställning vid dessa möten. 

TT:s f ramgång i arbetsmiljöarbetet har sin viktigaste förklaring i hennes ro l l 

uppfattning och sätt att arbeta. Genom att rikta uppmärksamheten mot kun

derna, förändra arbetsorganisationen, utbilda personal, delegera uppgifter, ansvar 

och befogenheter samt arbeta med kvalitetssäkring har personalen mycket tydligt 

kommit att framstå som företagets största tillgång. Tidigare var arbetet traditio

nellt organiserat så att varje anställd lätt skulle kunna bytas ut. 

Förändringarna har T T genomför t gradvis och efter omfattande samråd med 

personalen. T T anser att det är mycket viktigt att prova sig fram ti l l passande 

lösningar och att tillåta personal att göra misstag och lära av dem. Negativ kri t ik 

av personal tillämpas därför ytterst försiktigt. 

-Jag har ju själv försökt hela tiden och det har ju varit min ambition, att ingen får 

vara oumbärlig. Utan det ska fungera om någon är borta. Man får inte vara oumbär

lig. Det ska flyta. 

-Just det här att man inte ska stå handfallen om... Vi ska ju kunna vara borta och 

det skafungera ändå. Det är väl det mycket det har gått ut på. Att lära dem att ta 

eget ansvar. 

- För man ßr ju aldrig liksom säga nej till att prova något nytt inte. Jag håller inte 

på min prestige utan jag vill ju komma fram till det bästa. Det ska ju fungera och 

kännas rätt också då att... Ja att detfungerar bra om vigör så här då. För det är ju 

mycket man kan ha hår, teoretiskt, men gör man det i praktiken såfunkar det inte 

alls. Så att man ßrju inte alls låsa sig på nåt sätt, utan det är ju att prova sig fram. 

- Vi aktar oss medvetet för att kritisera, men samtidigt måste man ju ibland dela ut 

kritik. Men det är svårt. Det upplever jag. Jag har ju upplevt det där ett tag. Man 

kan ju säga till hur snällt som helst, alltså. Inte mena nåt missriktat, men ... aj, aj. 

Man kan alltså var väldigt försiktig, men ändå kan det misstolkas. Det är svårt. Det 

där är ju lite olika på person också. 

Arbetsmiljöarbetet präglas mest av den vikt som T T lägger vid samråd och 

samsyn inom företaget. Genom att T T tidigt införde intemkontroll av arbets

mi l jön uppfylls de krav som ställs av tillsynsmyndigheterna. Systematiseringen 

ger även konkreta resultat i arbetsmiljön, vilken är ovanligt bra för den typ av 

verksamhet som bedrivs. 
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- Går jag ut t.ex., men jag skulle aldriggöra det, säga att nu ska nigöra det här. 

Då kommer det ju att bli det där motståndet. För då har jag gett en order. Men jag 

frågar ju om kan vi prova att göra så här eller vill ni testa hur det här fingerar. Då 

är dom med. Det är inte bara själva resultatet utan också hur vi har kommit fram till 

det som är viktigt. 

- Det är ju ett himla stort värde i det här samrådet och samsynen. 

- Men då startade vi ju Intemkontrollen direkt -93, när det kom det där. Då har vi 

ju de där checklistorna och då sitter vi ju allihop och går igenom dom där. Och alla 

får ju säga vad de tycker. Om de tycker att något ska förbättras och vad det är för in

vesteringar som man skulle behöva göra och ... Sen planerar vi ju för ett halvår i 

taget. Så då sätter vi ju upp på en lista ju vilka åtgärder det ska vara, investeringar 

och sån där då. Oftast går det ju att genomföra. Det kan ju hända att nån investe

ring måste man skjuta på och så där. Hittills har vi då klarat det mesta. 

- På de här månadsmötena sitter vi ju alla och så protokollför vi dem. Och då gör vi 

så här att de som inte är närvarande skriver vi upp. När de kommer tillbaka så får de 

läsa de här protokollen och signera så att man vet att de tagit del av dem. Det har 

fungerat mycket bra. För det blir mycket diskussioner och sånt där. 

T T har upplevt en mycket positiv utveckling av personalen och verksam

heten och hon förväntar sig att personalen ska fortsätta utvecklas för att kunna 

axla ett ännu större ansvar. H o n är hittills mycket nöjd med personalens utveck

ling och den egna insatsen för att åstadkomma denna utveckling. Ändå är hon 

mycket mån om att förbättringsarbetet inte ska stanna av. 

Reservdel A B och företagaren R L 
V i d Reservdel A B tillverkas reservdelar t i l l bilindustrin. Ungefär 70 procent av 

tillverkningen exporteras. Dessutom har man en mindre andel legotillverkning i 

form av rörbockning t i l l lokala företag. Ungefär hälften av det som tillverkas 

görs utifrån kundorder och resten produceras mot lager. 

Företaget äger fabrikslokalen som är alldeles för stor för den egna verksam

heten, varför man hyr ut ca hälften av golvytan t i l l annan verksamhet. Lokalen är 

byggd 1973 med dålig isolering och tätning, vilket orsakar höga uppvärmnings

kostnader och dragproblem. Den maskinella utrustningen är gammal. D r i f t 

säkerheten är god, men långa omställningstider försvårar och fördyrar verksam

heten. 

Produktionen är enkel t i l l sin karaktär varför kostnadseffektivitet är ett måste 

för att företaget ska överleva på sikt. Företagets utveckling har varit mycket kraf

tig under de senaste åren. Trots att ägarna köpte ett företag som gått i konkurs 
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har man lyckats undvika förlustår. Omsät tn ingen har istället tredubblats under 

tre år och var ca 19 M k r år 1994. Vinsten var samma år ca 0.8 M k r före skatt. 

Chefen, här betecknad med R L , äger hälf ten av aktierna i företaget medan 

hans kompanjon äger resterande aktier. 

R L arbetar mest med marknadsfrågor och försäljning medan hans kompan

j o n arbetar som produktionsledare. Sättet att arbeta i företaget kännetecknas 

främst av en platt organisation, en långt driven delegering och en rotation för 

produktionspersonalen mellan minst fyra arbetsuppgifter. 

I företaget finns inga arbetsledare utan man har istället en direkt kommuni

kation mellan ledning och personal. Ledningen har hela tiden eftersträvat en 

öppen och rak dialog mellan dem och de anställda. För att åstadkomma detta 

har man bl a varit mycket noga vid nyanställningar och sett t i l l att ny personal 

passar in i den kultur som etablerats i företaget. Ledningen arbetar mycket med 

information t i l l och diskussion med personalen och använder resultaten för 

beslut och aktiviteter. R L anser att detta lett t i l l en god effektivitet i arbetet. När 

delegeringen introducerades möt te den starkt motstånd hos personalen, men 

man lyckades vända inställningen och nu upplevs den som positiv av personalen. 

Reservdel AB är anslutet t i l l SAF och medlem i V I . Personalen är organise

rad i Metall. De anställdas ålder varierar mellan 22-58 år. Medelåldern är ca 40 år. 

A v de 19 anställda är tre kvinnor. Två av dem arbetar i produktionen och en 

arbetar som kontorist. Personalomsättningen är mycket låg, endast två personer 

har slutat de senaste tre åren. Personalen har en fast månadslön på 13000 

kr /månad plus en produktionsbonus som normalt varierar mellan 600-1000 

kr /månad. Bonusen baseras på omsättningen och betalas ut en gång per år. 

V i d företaget fmns ett utbildat och kunnigt skyddsombud. R L v i l l ansluta 

företaget t i l l en företagshälosvård, men personalen är emot det eftersom de anser 

att kostnaden är för hög i förhållande t i l l nyttan. Inget alternativ t i l l företagshäl

sovården har därför diskuterats. 

Specifikt för arbetsmiljöarbetet gäller att man har en mindre gmpp som drar 

upp riktlinjer och grovplanerar arbetsmiljöarbetet . I gmppen ingår R L och den 

andre delägaren samt skyddsombudet. Det mesta av det vardagliga arbetsmiljö

arbetet är dock delegerat ut t i l l närmast berörd personal och man försöker 

integrera arbetsmiljöarbetet med övrigt arbete. Det mesta av arbetsmiljöarbetet 

utförs under vinterhalvåret då det fmns mera t id för dessa aktiviteter. 

Företagaren R L förväntar sig att arbetsmiljöarbetet ska resultera i trivsel och 

allmänt förbättrad arbetsmiljö, bl.a. med avseende på kemikaliehanteringen. De 

verkliga utfallen är trivsel men knappast en allmänt bättre arbetsmiljö. R L är lite 

motiverad för arbetsmiljöarbete och förklarar det med att lönsamhetsfrågoma 

dominerat hans arbete. Han förknippar arbetsmiljöarbetet med kostnader och 

negativa känslor och när företaget har lönsamhetsproblem är det inte förvånande 

att motivationen är låg. 
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- Jag kan väl saga sa här att jag har inte varit speciellt motiverad att jobba med 

arbetsmiljöfrågor eftersom att dom andra frågorna har varit så dominerande i den här 

tiden som varit. Både för att skaffa nya kunder för att Ja en lönsamhet iföretaget och 

det här andra då när vi fått nya kunder. Att förse dom med de varor vi har sålt. 

Istället driver tvång från myndigheter RL:s arbetsmiljöarbete. Hans sätt att 

organisera produktionen, med minimal hierarki och med delegering t i l l perso

nalen, har givit en bra psykosocial arbetsmiljö men avspeglas ej i själva arbets

mi l j öarbetet. Där finns visserligen delegering av ansvar, men han har inte kom 

binerat ansvaret med befogenheter och resurser. Personalen har därmed inte 

kunnat påverka den fysiska arbetsmiljön i någon större omfattning. 

- Egentligen så är det "måstet" som från mig att jobba med arbetsmijöfrågor, att det 

måste göras. Och det kommer ifrån dom regler och bestämmelser som finns. Att man 

för påtryckningarfrån personal och att man för ...Ja, det är inget som är självklart 

för mig, det är det inte. I huvudsak så är det ju Yrkesinspektionen och personalen. 

Ja och så naturligtvis det regelverk som finns. I stort sett har jag väl koll på reglerna 

som gäller. 

-1 hela mitt liv har jag jobbat mycket med just lednings- och organisationsfrågor, på 

tidigare arbeten. Jag har haft det här ansvaret på nästan alla ställen jag varit. 

I det här företaget har min ledningsfilosofi varit väl genomtänkt, men jag kan väl 

säga att genom åren så har den väl utvecklats lite undan för undan. Jag började ju 

mitt liv som chff i en väldigt hierarkisk organisation. Där det var väldigt klart utsatt 

att det var arbetare, det var förmän, det var produktionsledare, det var avdelnings

chefer, det var överingenjörer och sedan så var det ledningsgrupp och VD. Och, ja, 

det där har väl Jungerat bra. Det är väl bara att man måste inse att den där hierar

kin, först och främst kostar den ju väldigt mycket pengar. För det åtgår ju väldigt 

mycket personal. Sedan så får du en väldigt dåligt motiverad personal. Eftersom 

ingen har några befogenheter till någonting. Utan alla ska jobba och ingen ska 

egentligen bry sig om någonting. Man ska bara jobba. 

Egentligen tycker jag illa om det här med tjänstemän och arbetare. Utan jag tycker 

att man ska ha ett antal anställda som har olika roller. Du är inte tjänsteman eller 

arbetare utan du har ett jobb du sköter. 

- Vi har ett gäng som sköter om lager, målning, utleveranser. Dom får ju jobba med 

sin del. Sedan har vi en grupp som jobbar med rör och så har vi en grupp som jobbar 

med cylindrar. Och så har vi en grupp som jobbar då med materialberedning alltså. 

Få in material i rätt form till produktionen. Och varje grupp kommer då att ha 

ansvarför sin bit, ja. Även arbetsmiljömässigt. Men det övergripande ansvaret, det 

blir ju den här gruppen, jag, min kollega och så då skyddsombudet. 
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- Idag påverkar personalen arbetsmiljöarbetet i väldigt liten utsträckning. Det enda 

som dom håller efter och att pushar på, det är ju att vi ska hålla rent och snyggt om

kring oss. Hålla undan grejer på golvet så man inte ska ramla och slå sig och sådana 

där bitar. Där jobbar de väl en del. I övrigt ska jag väl säga att vi har väl inte gett 

dom så mycket möjligheter. Vi har inte gett dom de möjligheterna än. 

R L är missnöjd med den egna insatsen och resultaten i den fysiska arbets

miljön. Han är dock nöjd med att ha skapat bra trivsel vilket påverkat produk

tionen gynnsamt. Förmodligen hade motivationen för arbetsmiljöarbete varit 

högre om inte trivseln varit så god och produktionsresultaten så bra. 

Modul A B och företagaren M L 

V i d M o d u l A B tillverkas olika typer av påbyggnader t i l l lastbilar samt mobila 

utmstningar för livsmedelshantering. De mobila utmstningama är en egen och 

unik produkt som kommer att exporteras och bli företagets huvudprodukt. 

Företagets lokaler är i bra skick, men trånga, varför man har vissa planer på att 

bygga till verkstadsytor för att få bättre arbetsutrymme och materialhantering. 

Maskinparken är i gott skick tack vare ett bra underhåll. Den håller dock på 

att vara alltför omodem och företagsledningen kommer när det blir ekonomiskt 

möjligt att ersätta en stor del av den. 

Företaget har haft en dålig ekonomisk utveckling mellan åren 1990-1994. 

Under 1995 har dock en positiv vändning inträffat och man ser att exporten 

kommer att öka kraftig efter 1995. Omsättningen 1995 var ca 17 M k r och vinsten 

låg kring 4-5 procent. 

Chefen, här betecknad med M L , äger hälften av aktierna i företaget. Reste

rande aktier ägs av hans bror som också arbetar i företaget. 

M L arbetar som V D och en stor del av arbetstiden upptas av kundkontakter 

och andra marknadsfirågor. Planering och styming av verksamheten utförs av M L 

och en verkmästare i samråd. Nästan all produktion är kundorderstyrd vilket 

medför ett ryckigt arbetstempo i verkstaden. 

M o d u l A B är organiserat i Företagarna medan personalen är organiserad i 

Metall. Totalt är 24 personer anställda i företaget. Medelåldern är ca 36 år och de 

flesta är mellan 25-35 år gamla. De två kvinnor som finns v id Modu l A B arbetar 

med administration. Personalomsättningen är låg. Under tre år har tre personer 

slutat vid företaget. Personalen har en fast månadslön där nivån bestäms utifrån 

erfarenhet och kunnande. Lönenivån varierar mellan 10000 - 17000 kr /månad . 

Medel lönen ligger kring ca 13500 kr. 

Det finns ett skyddsombud vid Modul A B , men uppdraget är inte attraktivt. 

Tvär tom har det varit svårt att övertyga någon att ta på sig det, menar M L . Man 

har ingen skyddskommitté eller någon annan form av skyddsgrupp. Istället för 

att ansluta sig t i l l en företagshälsovård har man valt att anlita en privat läkare för 
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hälsokontroller. De tjänster som skyddsingenjörer kan erbjuda är M L inte 

intresserad av. 

M L är mån o m att personalen använder den personliga skyddsutrustning som 

finns. Han försöker förebygga problem genom att hålla med bra skyddsutrust

ning och undan för undan bygga om tekniska brister i verkstaden. M L är på

drivande i arbetsmiljöarbetet och följer dagligen och personligen upp att 

skyddsutrustning används. Han påminner direkt om någon slarvar med detta, 

säger han. M L har inte delegerat arbetsmiljöarbetet, men tar ofta hjälp av verk

mästaren för tillsynen. Han tycker att han har en tämligen god kontroll över 

skydds- och risksituationen. N ä r personal kommer med olika önskemål noterar 

han dem för att senare tänka igenom och besluta om eventuella åtgärder. 

M L ordnar personalträffar med 1-3 månaders mellanrum då han informerar 

om orderläge, ekonomi etc. V i d dessa träffar kan personalen ta upp arbetsmil

jöf rågor om de önskar. Man har även en speciell förslagsverksamhet, där olika 

förslag redovisas för alla på en tavla. Förslagen kan avse många olika områden, 

inte bara arbetsmiljö. 

Företagaren M L är mycket motiverad för arbetsmiljöarbete eftersom han ser 

en stark positiv koppling mellan arbetsmiljö och lönsamhet. Han förväntar sig 

en bra arbetsmiljö, bra arbetsprestationer av personalen samt förbättrad lönsam

het. De verkliga utfallen skiljer sig något från förväntningarna. 

Arbetsmiljön ar ganska bra, men M L har svårt att ange tydliga effekter av 

arbetsmiljöarbetet. M L har dock upplevt att arbetsmiljöförbättringar bidragit t i l l 

minskade tillverkningstider och därmed ökad lönsamhet. Han är också mycket 

rädd för att någon anställd ska skadas i arbetet och anger det som viktigaste skäl 

för att arbeta med arbetsmiljön. 

-Jag anser att jag är ganska, mycket motiverad. För det är som jag var inne på tidi

gare och sa det att miljöfrågor och lönsamhet det gar hand i hand det. Definitivt här 

i alla fall. 

-Jag förväntar mig definitivt att det ska skapa en bra arbetsmiljö som gagnar både 

mig då som arbetsgivare och dom som, som är anställda här då. Att det gemensamt 

skage en positiv effekt. Och i det ryms ju då mycket vad gäller positiva effekter. 

Jag menar att... arbetsglädje och trivsel och lönsamhet och ... Det är ju definitivt 

... Det måste ju förknippas med varandra. Det får ju inte bara vara åt ett håliför då 

blir ju intresset ensidigt. 

-Ja jag ärfullständigt övertygad om att prestationen är beroende av hur arbetsmiljön 

ser ut. Eftersom jag i det lägger in idéer som jag har, vad som är arbetsmiljö alltså. 

Om då andra kanske då bara tänker på skyddsutrustning eller jag vet inte vad ... 

Men jag har den här breda definitionen. 
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- Det som fir mig att jobba med arbetsmiljöfrågor är ju ansvaret som man kännerför 

dom anställda. Men det är den ena biten alltså. 

- Det man känner när du jobbar med arbetsmiljöfrågor, eftersom man bryr sig, det år 

ju att man vill ju inte utsätta en annan människa för ... problem, om man så säger. 

Det vore ju definitivt ett kraftigt bakslag att få reda på att man har orsakat en annan 

människa lidande på ålderns höst, på grund av att man inte har tänkt på det eller 

att man inte köpte in det eller... 

Som chef har M L satt sig själv i centmm för företagets verksamhet och det 

framgår mycket tydligt att han upprätthåller en traditionell chefsroll där chefen 

håller i och beslutar om det mesta även om han på senare tid försökt att anamma 

en mer modem ledarroll. Ett annat lika tydligt drag är ML:s strävan att hela tiden 

förbättra verksamheten på olika sätt. Det viktigaste skälet till att M L lyckas i sitt 

arbetsmiljöarbete, åtminstone på den tekniska sidan, är att han klarar av att han

tera arbetsmiljöfrågoma nära nog ensam. 

- För tillfället så är jag ju mycket belåten med personalen. Det måste jag ju säga. 

Vi har fatt tag i bra folk. 95 procent eller nästan 99 procent är ju handplockat folk 

så att... Det är ju så. Dom är väldigt lojala och de är arbetsamma och dom är 

mycket yrkeskunnigtfolk. Ja, dom ställer upp och jobbar och gör som de blivit till

sagda och det... Visst finns det små störningar, men inga störningar som jag inte 

anser att jag inte kan hantera inte. Det har jag val aldrig haft, tycker jag. Klart att 

visst kan vi ha olika åsikter och det kan man ju ha, men ... Men det brukar jag säga 

åt dom att dom är ... Dom får, ja om dom har idéer och sådana där saker så, ibland 

någon gång har det väl kommit upp att dom kanske far lite gehör för sina idéer, men 

det brukar jag förklara på det sättet att de får givetvis säga allt åt mig ... Det är ju 

så att har jag en ide och det är jag som står för kostnaden så är det den iden som 

gäller, va. Om dom kommer med en ny ide, den får vara hur bra som helst, men tror 

jag inte på den så är det förfarande min ide som gäller. Eftersom det är jag som får 

ta smällen, va. Men kan de övertyga mig om att deras ide är bättre då kör vi på den. 

För då tar jag ju smällen i alla fall, för då är jag övertygad om att det är bra, alltså. 

Så det mottot har jag. 

- Väldigt långt tillbaka så har jag ju förstås tagit över efter någon annan och då var 

det ju så, en traditionell chefsroll. Men nu är jag mer inne på den här lagledarrol

len. Det går inte annars. Det är dömt att misslyckas. Dåfir du ju springa här som 

en ... en övervakare hela tiden. Det bygger man inte upp några kraftiga relationer 

eller god lönsamhet på det inte. Det kostar ju bara en massa pengar. 

- Min personlighet, alltså som jag ser det, det vet jag ju inte hur andra ser det, men 

jag är ju ganska pedant av mig, så att... Det år inte frågan om att det ser ut som 
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hej, kom och hjälp mig där hemma, inte, eller i garaget. Jag har samma ordning där 

som det är här. Eller bättre, eller hårdare krav för där styr jag ju helt själv. Så att 

kan jag förenkla och rationalisera hemma och göra praktiska lösningar, så det är jag 

väldigt stimulerad utav. 

- Nu var jag ju inte i arbetsledande ställning hela tiden inte. Utan jag har ju jobbat 

i 25 år här eller inom det här yrket då. Så att... Men det är ju som dom här sista 

15 åren som man har... och jag har hållit på med dom här frågorna hela tiden. Så 

det kan man nog säga, att jag har en mycket stor efarenhet. 

- I det här har jag ett ganska bra grepp om det vad det gäller ventilation, utsug och 

hela den biten som har med arbetsmiljön ...Så det har jag helt säkert kläm på. 

Alltså hur det ska vara. Sen är det en annan sak hur du får det attfunka alltså. Det 

är en sak ... 

Arbetsmiljöarbetet domineras av ML:s åsikter. Han har höga egna krav på 

arbetsförhållandena och tillämpar en fast central ledning och kontroll av arbets

miljöarbetet. Personalen är passiv i sitt agerande och ställer låga krav på arbets

mi l jön . 

- Ja, jag anser att det är ens personliga läggning, alltså, som avgör hur man jobbar 

med arbetsmiljön, hedningens personliga åsikter om vad man tolererar eller inte 

tolererar. Det är det som till 100 procent genomsyrar den frågan, alltså. . ..Jag har 

ganska höga krav själv. 

-Jag har inte lagt över arbetsmiljöarbetet på någon annan. Däremot så informerar jag 

ju verkmästaren. Han är ju med mig, alltid är vi ju tillsammans på morgnarna och 

går igenom. Och han påminner jag ju om att använder ni det, använder ni det. Och 

kollar så att det är i ordning. 

- Jag tycker att jag har någorlunda koll på skydd och risker. 

- I mångt och mycket är personalen passiva. Det är dom ju. Dom, dom ... ja. 

Slipper dom så låter dom bli, det är ju så. 

M L visar ingen större tillfredsställelse med arbetsmiljöarbetet och de resultat 

det givit. Han har problem med att bedöma risker och önskar en utökad råd

givning av Yrkesinspektionen. Det framgår också att han vil l förändra sitt ledar

skap och mera agera som lagledare än som enväldig chef. 
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Ytskydd A B och företagaren Y D 

Företaget ingår i en koncern som omfattar 11 företag inom fyra verksamhetsom

råden och sammanlagt ca 460 anställda. V i d Ytskydd AB utförs blästring, rost-

skyddsfärgning, varmförzinkning och sprutförzinkning. Fömtsät tn ingama för att 

skapa en bra arbetsmiljö är därmed svåra. Produktionslokalerna håller bra 

standard och är rymliga, men layouten är utformad så att materialflödena blir 

ogynnsamma och arbetskrävande. Maskinparken håller bra standard efter nyligen 

genomförda investeringar. Ytterligare investeringar i förbättrad produktions

utrustning planeras. 

Företagets geografiska marknad utgörs av hela Norrland. Mellan 1991 och 

1995 har bemanningen v id företaget fördubblats. Sedan 1993 uppvisar företaget 

överskott i verksamheten och 1995 gav en bra vinst, enligt chefen Y D . De t id i 

gare förlusterna har vänts t i l l vinst genom en målmedveten satsning på kvalitet 

och kundanpassning, menar Y D . Omsättningen ligger kring 20 M k r / å r . 

Y D äger inga aktier i företaget utan har en ren chefsanställning. Företaget ägs 

av ett investeringsbolag där ett svenskt storföretag är störste ägare. 

A l l produktion är kundorderstyrd och man har genomgående mycket korta 

ledtider, vilket kräver flexibilitet i planering och produktion. I företaget finns 

tjänstemän som enbart arbetar med produktionsplanering. 

Y D har infört en delegering som gör att personalen inte är beroende av att 

han är på företaget dagligen. Han är dock alltid kontaktbar om det skulle uppstå 

problem som kräver att han ger råd eller tar beslut. Y D har varit noga med att se 

ti l l att delegeringen är korrekt utförd med rimligt ansvar och att ansvaret är 

balanserat mot befogenheter och resurser. I praktiken deltar han inte i den 

normala dagliga ledningen av produktionen. 

Företaget är organiserat i SAF och personalen är organiserad i Metall och SIF. 

Totalt är 26 personer anställda. Två kvinnor finns på företaget. En av dessa arbe

tar i verkstaden. Medelåldern hos personalen är låg, ca 25-27 år, bedömer Y D . 

Personalomsättningen är låg och har under många år legat kring en person per 

år. Personalen har månadslön som baseras på kvalifikation och t i l l viss del presta

tion. Lönenivån varierar mellan 12600 - 15000 kr /månad och medel lönen är ca 

13700 kr /månad . 

V i d företaget finns ett duktigt och engagerat skyddsombud, men man har 

ingen skyddskommit té eller skyddsgrupp. Y D föredrar att hantera arbetsmiljö-

frågorna utan ombud genom direktkontakt med berörda personer. 

Företaget är anslutet t i l l en företagshälsovård som Y D är nö jd med. Man ut

nyttjar här både medicinska och tekniska tjänster. 

Eftersom många av arbetsuppgifterna innebär en relativt hård fysisk belastning 

för den som u t för arbetet, har man infört arbetsrotation för att minska belastning 

för enskilda individer. Personalen är organiserad i arbetslag där man själva be

stämmer hur rotationen ska gå t i l l . 
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Y D och styrelsen är måna om ett gott samarbete med olika kontrollmyndig

heter och helt inne på att följa de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön. 

Styrelsen är även positiv t i l l olika åtgärder som påverkar arbetsglädje och trivsel 

och har därmed en högre ambitionsnivå än att bara uppfylla de minimikrav som 

gäller. 

Företagaren Y D är väldigt mycket motiverad för arbetsmiljöarbete eftersom 

han anser att det påverkar företagets funkt ion som helhet. 

- Jag höll på att säga att jag har en väldig motivation för arbetsmiljöfrågoma. Däför 

att; får vi inte arbetsmiljöfrågoma att fungera på ett företag, så fungerar inte företa

get. Då är det inte lönsamt och då har man inget jobb. Så enkelt är det. Så jag vill 

nog klassa det som ganska högt. 

Y D förväntar sig att man ska lyckas uppfylla myndighetemas krav och att 

marknaden ska upptäcka hur väl arbetsmiljöfrågoma sköts. Y D förväntar sig även 

en låg personalomsättning och att personalen ska trivas. Dessutom förväntar han 

sig att man ska lyckas höja statusen för verksamheten. Utfallen visar att nära nog 

samtliga förväntningar infrias. Undantaget är marknaden som ännu inte reagerat 

på företagets välordnade arbetsmiljöarbete. 

En viktig anledning t i l l att arbetsmiljön är så pass bra vid Ytskydd A B , trots 

den arbetsmiljömässigt mycket svåra verksamheten, är att företaget ingår i en 

koncern som finansierat stora tekniska investeringar som avsevärt förbättrat 

arbetsförhållandena. Y D har dock mycket förtjänstfullt bevakat och sett t i l l att 

arbetsmiljöaspektema blivit beaktade i verksamheten. 

- Vi har ju en ägare som har flera verksamheter med svår arbetsmiljö. Så visst finns 

det ett stöd från dem, men givetvis så måste motorn finnas här på företaget. 

- Ja, stöd har jag, men samtidigt är det ju så att vi ska tjäna pengar och vi ska så att 

säga ligga inom normerna. Men att blåsa på alltför mycket idag, det känner dom 

också att... -"Varför ska vigöra det? Vem belönar oss för det? Vem tackar oss för 

det?" Så det har jag i och för sig full förståelse för, men jag tycker ändå att jag har 

mycket stöd från VD inom koncernen och även andra. 

I sitt ledningsarbete kombinerar Y D systematik och närvaro i produktionen. 

En stor del av sin tid ägnar han t i l l diskussion och dialog med anställda, direkt 

ute i produktionshallen. Han tillämpar ett frekvent samråd och försöker aktivera 

personalen t i l l vardagsförbättringar. Y D har också delegerat ansvar och befogen

heter så att vardagliga beslut kan fattas utan hans medverkan. 

- Det är några ben som jag står på. Dels är det direktkontakten och så har jag det 

här med samråd. Att jag pratar med folk och så försöker jag Ja dem aktiva. Jag vill 
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ha en engagerad personal. För har man en engagerad personal då får man också fram 

synpunkter och man får också fram förslag. 

- Jag är ute i verkstaden rätt mycket och det är en viktig källa för mina beslut. För 

att kunna ta rätta beslut och hitta åtgärder så måste man vara ganska insatt i både vad 

som händer och sker och vaför det händer och sker. Veta lite grann runt i kring det 

som man ser. För att kunna vidta rätt åtgärder och för att kunna föra en dialog. 

- Jag förespråkar delegering. Det gäller ju, att om du ska delegera att titta igenom 

hela organisationen. -"Hur vill jag att den ska se ut?" Jag vill ju att alla på något 

sätt ska ha ett ansvar. Alla har ju ett ansvar först och främst. Sen gäller det ju att se 

till att de som ansvar också har befogenheter att kunna göra det. 

- Som vi har byggt upp organisationen här så är gubbarna inte dagligen beroende av 

mig. Här finns det en person som fungerar som produktionschef. Man kan säga att vi 

byggt upp det på så sätt att vi har tvåförstemän. De har dagligen kontakt med pro

duktionschefen som sköter planeringen. Det dagliga arbetet har jag egentligen 

ingenting med att göra. Inte annat än att om de kör fast och vill ha en dialog med 

mig, men jag finns alltid anträffbar oavsett var jag än är. Så att man kan ta en 

muntlig diskussion. De behöver ju också stöd de här människorna. -"Kan vi göra si 

eller så? Vad tycker du?" Vill de ställa den frågan så försöker jag hjälpa dem. 

Annars har de fullt ansvar och b fogenheter att vidta det som de tycker är lämpligast 

just för stunden. 

Arbetsmiljöarbetet är långsiktigt, förebyggande och systematiskt till sin karak

tär. Intemkontroll tillämpas ful l t ut med gott resultat och man har integrerat 

arbetsmiljöarbetet med det dagliga arbetet och kvalitetssäkringssystemet. 

- Vi hade inte då hellerfärdigutarbetat vårt kvalitetssäkringssystem som vi har i dag. 

I dag är internkontrollen mer eller mindre integrerad till kvalitetssäkringssystemet. 

Samma sak är det med miljöarbetet, till viss del, och jämställdhetsplan och sådana 

här saker som har kommit som krav. 

Y D känner att han presterat ett mycket bra arbetsmiljöarbete och är nöjd 

med arbetsmiljön utifrån de mål som satts upp. Han önskar dock ett större enga

gemang från personalens sida. 

Finmek A B och företagaren F K 
Vid Finmek AB bedrivs legotillverkning av högkvalitativa mindre detaljer för 

bilindustrin. Man svarvar, fräser och slipar detaljerna med hjälp av modem N C -

teknik. Härdn ing och ytbehandling av bearbetade detaljer köps av ett företag på 

orten. 



B i l a g a l l sid 23 

Företaget har nyligen flyttat in i nya lokaler som chefen själv utformat. Loka

lerna håller mycket hög standard med bl a extremt god ventilation och belys

ning. Maskinparken är genomgående mycket modem och avancerad. 

Finmek A B har haft en stark utveckling sedan starten 1980. De årliga investe

ringarna har legat kring 3-4 M k r . Omsättningen var 1995 ca 35 M k r och FK 

bedömer att företagets omsät tning kommer att öka kraftigt de närmaste åren, 

utan att personalstyrkan ökas. Istället kommer man att satsa på ännu effektivare 

maskiner. Företaget har under alla år kunnat visa på acceptabla ekonomiska 

resultat, även med fulla avskrivningar. Under lågkonjunkturen i början av 90-

talet hade man en god beläggning, trots kraftigt minskad bilproduktion. I 

dagsläget tvingas man köra 3-skift för att klara orderingången. 

Chefen, här betecknad FK, är delägare i företaget och besitter 50 procent av 

aktierna. Resterande aktier ägs av hans kompanjon, som även han arbetar i fö re

taget. 

FK arbetar i första hand med produktion och inköp, medan hans kompan

j o n mest arbetar med kundkontakter och ekonomi. Verksamheten v id företaget 

är strikt planerad. Genom att årsavtal tecknats med de stora kunderna kan man 

planera ca 90 procent av tillverkningen ca ett år i förväg. FK tar fram ordersatser 

för tre veckors produktion i god tid innan de ska produceras. Ordersatserna ges 

som underlag för de självstyrande grupperna i verkstaden som sedan detaljplane

rar veckovis. Organisationen är extremt platt. Arbetsledare saknas och FK 

jobbar, trots företagets storlek, direkt mot driftpersonalen som utför de upp

gifter som normalt utförs av arbetsledare. 

Företaget är organiserat i SAF, V I och Företagama. FK upplever att han har 

största nyttan av medlemskapet i V I , framför allt med värdefull branschinforma

tion. Medlemskapet i Företagarna erbjuder främst en kontaktyta mot andra 

företagare i länet. 

Personalen består av 37 arbetare och fyra tjänstemän. Två kvinnor är t jänste

män och en kvinna arbetar i produktionen. Medelåldern bland arbetarna är 

mellan 35-40 år och man kommer att satsa på att nyanställa yngre personer. Bland 

t jänstemännen är medelåldern ca 45 år. Personalomsättningen är mycket låg. 

Under fyra år har bara en person slutat. Personalen har fast månadslön. Det finns 

fyra lönenivåer vilka främst baseras på erfarenhet och kunnighet i arbetet. Löne

nivån varierar mellan 15000 - 16000 kr/månad. 

V i d Finmek A B har man en skyddskommitté som är traditionellt uppbyggd. 

Finmek A B är anslutet t i l l en lokal företagshälsovård där man bara utnyttjar de 

medicinska tjänsterna. Den tekniska sidan av arbetsmiljöarbetet anser FK att han 

behärskar bättre än företagshälsovårdens skyddsingenjör. V i d företaget finns ett 

utbildat skyddsombud. FK uppfattar honom som kunnig och erfaren inom 

ansvarsområdet. Det har dock varit och är svårt att rekrytera skyddsombud. FK 

tror att de anställda upplever uppgiften som besvärande när de ska representera 

andra. Han anser själv att det borde vara fullt möjligt att ta bort skyddsombuden. 
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Organisationen är så platt och alla anställda borde kunna agera som 

skyddsombud resonerar han. De kan tala för sig själva och har tillräckliga kun 

skaper inom området menar han. 

Innan man införde intemkontroll hade man ett eget systematiskt arbetssätt 

och utnyttjade företagshälsovården för olika uppdrag. Tidigare hade FK en mera 

central och större roll i arbetsmiljöarbetet. Det innebar att det uppstod en del 

konfrontationer mellan personalen och honom. Genom en klar och officiell 

delegering har nu sådana motsättningar minskat. Många uppgifter är delegerade 

och FK ser nu främst t i l l att få in resultat och följa upp vad som hänt. 

Intemkontrollen innebär att FK nu mest administrerar arbetsmiljöarbetet. 

Han beslutar dock fortfarande om åtgärder som innebär större kostnader. FK 

har inte satt några kostnadsgränser när personalen ska kontakta honom, utan det 

är de anställda som avgör när de vil l ha hans beslut. Det har fungerat bra och FK 

litar på personalens ekonomiska o m d ö m e samtidigt som han kontinuerligt följer 

upp kostnadssidan. 

Företagaren FK förväntar sig att arbetsmiljöarbetet ska bidra t i l l en hög kvali

tet i produktionen. De sekundära utfallen visar också att arbetsmiljön haft en 

gynnsam effekt på kvaliteten. Dessutom tillkommer flera andra positiva effekter. 

Han är därför nö jd med arbetsmiljön och de egna insatserna. 

- Sen är det ju, vad jag räknar kallt med, det är ju kvaliteten. Eftersom vi liar ett 

system och jobbar så har det ju en viss, viss ordning och reda i fabriken, och du har 

... ja, sagt vissa saker som ska göras på ett visst sätt. Så fir du en viss ordning och då 

far du en viss kvalitet. Så jag tror att det hänger ihop mycket. Att värdera det i 

pengar det kan vara svårt många gånger. 

FK har alltid haft en dubbelriktad kommunikation och ett nära samarbete 

med personalen. Han har med gott resultat konsekvent arbetat med målstyming 

och resultatuppföljning. 

- Jag ställer upp mål och så försöker jag infria det. Och det är som ett sätt att jobba 

och det är samma med personal och allting. Så att man tänker att nu ska man göra 

så, så ska vi försöka komma dit. Och sedan så jobbar man på det då. Det kan ju ta 

tid ibland. 

FK:s framgång som företagare kan t i l l stor del förklaras med att han är mycket 

målmedveten i sitt tänkande och agerande. Arbetsmiljöarbetet är dock inte lika 

målinriktat som övrig verksamhet i företaget. Det som i stället genomsyrar 

arbetsmiljöarbetet är den kommunikation och det samförståndstänkande som 

tillämpats under lång t id . 
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- Jag har väldigt mycket kontakter med personalen. Träffar ju varenda person många 

gånger om dagen. Det blir ju såpa ett litet företag. Man är ett team egentligen. Och 

i det teamet ingår ju även jag så att jag menar, även om jag äger det här företaget så 

ser jag ju mig som, ja som en av dom, egentligen. Utan vi är ju härför att vi som ska 

göra det härpå ett visst sätt. 

- Man kan ju tro att skiftgången skulle hindra kontakterna, men så är det inte. För 

man träffasju i allafall. Var tredje vecka träffas man ju. Och sen så är jag ju inte 

här bara på dagen utan jag är ju här kanske ... Jag greppar ju under två skift, minst 

i alla fall. För jag kommer kanske kl 6 på morgonen och då träffar jag ... Ibland 

träffar jag de som avgår från natten då också. För då kan de vara kvar och så att... 

jag måste säga att jag träffar ju minst två skift och kanske någon från nattskiftet 

också. 

- Jag är väl ganska mycket ute och ... Dom säger ju åt mig direkt det är någonting. 

Nog påverkas jag. Jag försöker som ufföra de då. Jag vill inte påstå att jag reagerar 

negativt någonsin på det där. Det är ju klart att ibland kan det ju vara förenat med 

större kostnader. Då måste man ju diskutera det, men ... Men jag ser det ju inte 

som Det är ju en del av det dagliga arbetet, så det är ju som rutin på det där. Jag 

menar, det är ju som en vanlig kommunikation i övrigt. 

- Klart att de har synpunkter på saker och ting. Det är ju ingenting som är felfritt. 

Men det innebär ju att man har kunnat jobba jävligt intimt och då vill man ju fort

sätta på det också. Då blir det ju som att skyddsfrågorna hamnar på samma sätt, då. 

Vi har en kommunikation över, med varandra om olika saker. Och detfunkar på 

det sättet. Och däför blir det ju på det sättet att kanske mycket blir inte dokumen

terat eller så för att man har inte behövt göra det. Man har inte haft de här konfron

tationerna så man kanske har och diskussionerna. Utan man har löst problemen i de 

flesta fall. Och jag tror inte att det finns någon som kan komma in här i dag och 

säga, man går ut i fabriken och tittar, att vi har dålig arbetsmiljö. Utan jag tror 

egentligen att det är tvärtom. 

FK besitter eller skaffar sig goda kunskaper beträffande hur den fysiska 

arbetsmiljön bör utformas när det finns behov av det. 

- Jag har inte doktorerat i något om arbetsmiljö i alla fall. Men däremot har jag en 

teknisk bakgmnd. Och har man en teknisk bakgrund kan man ofta läsa sig till vissa 

saker. När det gäller belysning, ex, så kan jag ju räkna ut, om man säger, hur man 

mäter belysning och vad man anser ... Jag kan ju läsa mig till då. Jag har väl som 

lagt grunden till den här belysningen, men sedan har ju andra räknat på det och 

gjort kalkylerna, men ... Samma med ventilationen. Vi har en ganska tekniskt 

avancerad ventilation här. Som jag bara styr med en liten panel här. Och den där 
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panelen, sa kan jag styra den. Det har jag ju som ... Det är saker som jag som fun

derat fram, hur man ska styra det hela. 

FK:s och personalens egna krav styr arbetsmiljöarbetet i hög grad istället för 

externa krav. Yrkesinspektionen utnyttjas dock för att skaffa information man 

behöve r . 

- Det är ju så att ingen i personalen, om man säger som accepterar, om säg att vi har 

ett fel på en maskin eller något sånt. Så kan vi ju inte uföra vårt jobb. Eller om det 

är grisigt någonstans eller något annat sådant där. Då är det faktiskt, dom kommer 

och påpekar då till mig att det där måste du fixa för att... Ja, då i regel så ordnar vi 

det tillsammans på något sätt. För det finns ju saker som då har varit och kanske 

någon, någon som har varit slarvig någonstans eller låtit saker och ting vara. Då har 

dom sagt till mig att så där kan vi inte ha det. Då har vi åtgärdat det. Om vi säger, 

vi har en hög nivå i fabriken. Både på renlighet och allting sådant där. Och då blir 

det sånt. 

-Jag tycker som om man säger att man har en hög nivå på saker och ting så vill man 

gärna behålla den. Det ser man ju och alla är medvetna, åtminstone här är de med

vetna om att en del av miljön är en del av kvaliteten. Det är så vi resonerar. Och 

det är ju som inget märkvärdigt med det, utan man vill ha rent och snyggt omkring 

sig. Och då ställa man ju krav på varandra, om det också. 

- Många saker fick man ju ärva när man var yngre. Det är ju inte ärftligheten som 

gör det, men jag har ju alltid varit målinriktad. Eftersom jag då höll på med mycket 

idrott när jag var yngre också så blev man ju väldigt målinriktad på det också. Och 

det är nog mycket det där och jag tror också att jag är nog en målinriktad person. Jag 

ställer upp mål och jag vill infria dom och så försöker jag göra det. Jag är nu 50 år 

men att jag tror ändå att jag har väldigt mycket kvar av det där. För jag känner 

ibland att jag vill uppnå de där målen som man ställer. Det kan ju vara olika sätt 

att nå dem då. Men jag tror att jag är hemskt målinriktad och har alltid varit det. 

Däremot har jag tagit flera kontakter med dom (Yrkesinspektionen) när det gäller, ja 

installationer av ny teknik och sånt där. När vi skulle installera robotar och sånt. 

Hur fan man skulle bygga skydd osv som var godkända skydd. Utan jag harfaktiskt 

utnyttjat det många gånger som en resurs för rådgivning egentligen, för att kunna 

som klara av saker och ting. För många gånger vet man ju inte hur man ska göra för 

att det ska vara ett godkänt skydd exempelvis. 

M a n har länge tillämpat ett delegerat arbetsrniljöarbete och personalen fattar 

många självständiga beslut och genomför åtgärder utan att FK tillfrågas. Detta har 

blivit möjl igt genom att man tidigare byggt upp en samsyn på arbetsmiljöarbetet. 
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- Vi har väl inte haft delegeringen av arbetsmiljöfrågor som nedskrivet, som det nu 

kommer att bli, om man säger att man har en check-lista och kollar det. Men att vi 

har ju kört delegering ganska många år egentligen. Så där inofficiellt har vi väl gjort 

det. Utan det har ju legat på att en del gubbar har gjort visa saker. 

- Personalen löser mycket själva. Det gör dom. Och det beror ju på att dom vet ju 

att dom får göra det för mig och att jag litar på vad de gör. Det gäller för arbets

miljön och i övrigt. Och det ingår i deras, vi säger så här, det ingår i deras, om man 

tittar på vad som ingår i deras uppgifter som operatör så ingår det att lösa de här 

sakerna runt kring sig själva. 

Presentation av elva mindre framgångsrika företagare och företag 
De här aktuella företagarna och företagen redovisas så att det minsta företaget 

presenteras först och det största sist. Citat som presenteras är ordagranna f ö m t o m 

för företagarna SI, SG och ST. Citat av dessa företagare har konstmerats utifrån 

skriftliga anteckningar från intervjuer. För företagaren H L blandas ordagranna 

citat med citat som jag konstruerat utifrån egna skriftliga anteckningar. Samtliga 

citat som konstmerats har granskats och accepterats av respektive företagare efter 

smärre korrigeringar. 

Plåt och smide A B och företagaren P E 

V i d Plåt och Smide tillverkas stålkonstmktioner i olika former för den lokala 

industrins och kommunens behov. Man har även två egna produktsortiment, 

industriportar och rullställningar, vilka har en större geografisk marknad. Dess

utom utförs en hel del reparationsarbeten för lokala uppdragsgivare. 

Företagets lokaler uppfördes 1974 och har byggts om och t i l l under årens 

lopp. Lokalemas funkt ion och standard är bra. 

I företaget har man en konventionell och något ålderstigen maskinell utmst

ning. En stor del av maskinparken behöver ersättas, men företagets lönsamhet 

tillåter inte det. 

Under två år i början av -90-talet hade man lönsamhetsproblem, men sedan 

1994 visar utvecklingen en uppåtgående trend. Omsättningen var 1994 ca 4.5 

M k r och man uppvisade en liten vinst. 

Chefen för företaget, här betecknad med PE, äger hälften av företagets aktier 

och hans bror, som också arbetar i företaget, äger resterande aktier. 

PE sköter i första hand kundkontakter, offerering och mer långsiktig plane

ring. Hans bror har hand om den direkta och övergripande arbetsledningen. 

Detaljplaneringen av arbetet sköts av arbetarna. 

Företaget är organiserat i SAF, Svemek, Företagama och M V R . Personalen 

som består av 6 personer är organiserad i Metall. Åldern hos personalen varierar 

mellan 28-42 år. Medelåldern är över 35 år. Endast män är anställda i företaget. 

Personalomsättningen har varit mycket låg under en 15-års period, fömtom de 
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uppsägningar som gjordes 1992. I samband med byggbranschens svåra nedgång 

1992 sades 4 personer upp och f ick sluta vid företaget. Under årens lopp har två 

personer slutat på gmnd av att de ådragit sig arbetsskador. Personalen har t imlön 

som betalas ut månadsvis. Premier som baseras på företagets resultat delas ut två 

gånger per år. Lönenivån varierar mellan 11800 - 12300 kr /månad . 

Varje månad utförs en rond där maskiner och utmstning kontrolleras med 

hjälp av en speciellt utformad checklista. Den personal som utför kontrollen 

arbetar normalt med utmstningen. Både funktion och personsäkerhet kontrol

leras. Varje fredag städas lokalerna under en halvtimme så att nästa arbetsvecka 

kan startas i rena och välordnade lokaler. I övrigt tillämpas ingen systematik i 

arbetsmiljöarbetet . 

PE anser att riskerna i arbetet främst är förknippande t i l l maskinerna och 

deras funktion. Personlig skyddsutmstning används där det behövs och det f u n 

gerar bra. Rutinerna för detta är väl inarbetade, menar PE. V i d företaget finns 

ett skyddsombud som är både utbildat och kunnigt. Skyddskommit té saknas 

liksom någon annan form av gmpp för arbetsmiljöarbetet. Företaget är anslutet 

t i l l en företagshälsovård och man utnyttjar både medicinska och tekniska tjäns

ter. 

At t företagaren PE inte lyckats så väl i sitt arbetsmiljöarbete har flera samver

kande förklaringar. PE håller det mindre troligt att han kommer att lyckas i sitt 

arbetsrniljöarbete, främst på gmnd av tidigare erfarenheter, att effekterna av olika 

tidigare satsningar varit svåra att se. En viktig anledning t i l l olika misslyckanden 

har varit att några i personalen visat ett mycket dåligt engagemang. 

- Jag tycker aldrig att man uppnår de resultat man förväntar sig. Det är väl rent så 

där så att säga ... Om man ser till helheten så år det ju inte så lätt att... Det är 

väl ungfår som jag säger att det inte är så lätt att lära gamla hundar sitta. I princip 

alltså. ... För det behövs ju bara att du har utav, av 6 stycken att två inte bryr sig, 

såfunkar det ju inte riktigt. Det är ju bara så. Som man kanske vill ha det. 

- Det är klart att resultaten är värdfulla. Jag tycker nog att jag lägger ett mycket 

stort värde på de resultat jag förväntar mig. För det är ju för de, man så att säga gör 

dom ju för att man har en förväntning och det är väl där du hamnar lite grann på 

den här sidan, att man i efterhand känner man att... det uppfyller inte. Förvänt

ningarna är högre än u fallet. 

Trots tvivlen på framgång anser han sig ändå vara mycket motiverad för 

arbetsmiljöarbete. Detta visar sig dock inte i form av någon större ansträngning 

och nedlagt arbete. Han säger sig arbeta med ca 2-4 h indirekt arbetsmiljöarbete 

per vecka. Det mer direkta arbetsmiljöarbetet är då väsentligt mycket mindre. 

Den ekonomiska satsningen är blygsam och kan delvis förklaras av att PE ser 

bristen på tillgängligt kapital som ett stort hinder för arbetsmiljöarbetet. En för-
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Maring ti l l den låga ansträngningen kan vara också att företagaren finner det 

mindre troligt att han kommer att lyckas i arbetsmiljöarbetet och att han därför 

lägger sig på en miniminivå där han har större chans att klara sina mål. 

PE:s sätt att arbeta är starkt präglat av en orientering mot kunderna och 

mindre mot personalen. För PE är det särskilt viktigt att ha ett bra r e n o m m é 

bland kundema. Inom företaget bemödar han sig främst för att behandla perso

nalen på ett rättvist sätt. Yttre påverkan i fo rm av riktlinjer och krav är mycket 

begränsad. I arbetsmiljöarbetet har PE tämligen låga ambitioner, att hålla en 

acceptabel nivå utifrån företagets fömtsättningar. 

- Målet är ju att man hela tiden ska upprätthålla en vettig nivå på arbetsmiljön och 

det är då sett ur alla så att säga aspekter. Det är ju allt från att matsal, fikarum ska 

fungera så att säga utifrån de förutsättningar man har. Omklädningsrum och arbets

kläder och så det här med att när man är ute och jobbar, man ska ju ha rätt utrust

ning, helt enkelt grejerna. 

- Ledningsfilosofin har som vuxit fram under åren, om man säger. Men om vi säger, 

rent som företagets ...De målsättningar att man känner att man vill ha ett företag 

som har bra renommé och att man alltid ska kunna se kundema i ögonen och att man 

ska inte uppleva för att man gör en affär, så att säga, med oss ska känna sig lurad. 

Utan man ska kunna känna att det jungerar bra och att det är ärligt. Och det är 

både mot kunder och man köper ju också själv in en hel del. Och att man ska ha 

samma form av relation till leverantörer alltså. Samma sak då gentemot personalen. 

De ska kunna uppleva att de ... För att hur det än är så är det så att du har väl 

alltid delade meningar i olika frågor. Men de ska i alla fall känna att de blir juste 

behandlade. Man ska inte favorisera någon. Utan det gäller samma sak för alla, om 

man säger som så. Vi har ju hållit på rätt länge och det där kan ju vara så att ibland 

så skulle det vara bekvämt och enkelt att, att göra avsteg. Men i längden så har man 

nog fördelar av att man är lite noga med att alla ska behandlas lika. Ett rättvisekrav 

helt enkelt. Mot alla grupper men i första hand mot de anställda. Där är det väldigt 

viktigt. Tittar man på just det kravet mot de övriga grupperna så är väl det väl inte 

sånt som de överhuvud taget alltid ens märker, om man säger. Det kan finnas skill

nader där, va. Där är det väl mera att man ska vara ärlig och ... Att de ska känna 

att de har förtroende. Jag menar, man ska inte medvetet dra någon vid näsan. 

Kärnan i arbetsmiljöarbetet består av systematiska kontroller av maskinemas 

driftsäkerhet och personsäkerhet. I övrigt agerar man mest akut avhjälpande. 

Personalen är tämligen passiv och medverkar bara i begränsad omfattning i 

arbetsmiljöarbetet. 

- Man märker ju inte att personalen påverkar arbetsmiljöarbetet på något sätt, så där 

speciellt påtagligt. Men jag menar ju att, förhoppningen är ju att dom också många 



Bi laga l l sid 30 

gånger kommer med idéer och synpunkter och nog tror jag om man ser det över en 

längre tid så ... och hade sparat de här tillfällena då man fått tips och ... så finns 

det säker en hel del som dom kommer med. Där man kan göra små förändringar som 

i alla fall skapar så att säga förbättringar och enklare hantering och bättre flyt och så 

där. 

- fa om man säger just då det här med att vi kör en översyn och har en lista som man 

får pricka av, typ ett besiktningsprotokoll där man helt enkelt kryssar i ett färdigt 

underlag. Och det görs en gång i månaden och det görs av en eller två av de anställ

da, som gör det där då. Och där man då har noterat datum när det då blir utfört och 

även med signatur så att man vet vem som hade gjort det. Och där det i stort sett är 

att man kör alltihop, men att det finns då vissa saker i det här där man vet att man 

inte behöver ta det varje gång. Och då ser man ju på kryssen, så man ser når det inte 

är gjort någon gång. Så då får man lov att ta det. För det är ju inte allt som måste 

göras varje månad, så att säga. 

PE har en svag förväntan att arbetsmiljöarbetet kan bidra t i l l bra arbetsresultat 

och att risknivån blir acceptabel för personalen. En bra effekt av arbetsmiljö

arbetet är att man har en god kontroll av riskerna vid maskinarbete. 

- Jagförväntar mig att det på något sätt ska återspegla sig i arbetsresultaten, så att 

säga. Det år ju en koppling i alla fall ihop med att man ... Det ska ju i alla fall 

inte bli sämre. 

- Om vi säger den uppläggning som jag har berättat om, att vi kör en rutinmässig 

kontroll och översyn. Det ger ju till följd att man hela tiden vet ungefår läget på hur 

man har det med utrustningen, så att säga. Att man håller sig ajour med att det 

fungerar hela vägen. Det är det viktigaste resultat som arbetsmiljöarbetet ger här i 

företaget. Det är säkerhetssidan, ja. 

PE anser att arbetsmiljön är ganska bra och att det inte finns några lösningar 

på de problem man har. De sekundära effekterna av arbetsmiljöarbetet är varken 

lite eller mycket belönande, anser han. Inre belöningar har han svårt att preci

sera, men små driftstörningar och bra kontroll av maskinstatus är andra viktiga 

utfall för honom. Dessa effekter är han också nöjd med. Han är varken nöjd 

eller missnöjd med själva arbetsmiljön. Däremot är han nöjd med sin egen insats 

även om han anser att den kan förbättras. M e d låga krav och ambitioner är före

tagaren i stort sett nöjd med utfallen, både i arbetsmiljö och sekundärt. Det enda 

han önskar sig av det framtida arbetsmiljöarbetet är en förbättrad dialog med 

personalen. 
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Snickeri A B och företagaren SI 

Snickeri AB är ett litet inredningssnickeri där man tillverkar specialinredningar 

t i l l sjukhus, skolor och andra offentliga lokaler. Kvalitetskraven på produkterna 

är höga, vilket kräver en stor hantverksskicklighet av snickarna. 

Produktionslokalerna är rymliga och fyller sin funkt ion väl. Lokalerna är inte 

helt moderna, men i gengäld mycket väl underhållna. Maskinlayout och materi

alflöden är bra. Både utifrån och inifrån ger lokalerna ett mycket propert i n 

tryck. 

Maskinparken är i relativt bra skick och man har inga akuta behov av att byta 

ut den. Reparationsfrekvensen börjar dock att vara aningen för hög och om 

ekonomin tillät så skulle man göra vissa nyinvesteringar i maskiner. 

Fram til l 1990 hade företaget en bra och stabil utveckling med god lönsam

het. Därefter har utvecklingen varit negativ genom att det offentliga byggandet 

närmast upphört. Det har varit väldigt svårt att överleva och hålla sig kvar i bran

schen eftersom den nuvarande marknaden är så liten, påpekar SI. Omsättningen 

var 1994 ca 3 Mkr . Sedan 1992 har man nätt och j ä m n t hållit sig flytande och 

1994 hade man ett ekonomiskt nollresultat. 

Chefen, här betecknad med SI, äger en tredjedel av aktierna i företaget. 

Resterande aktier ägs av hans två bam. 

SI planerar jobb, sköter inköp samt styr viss produktion direkt. Hans son 

arbetar som förman och sköter detaljplanering och viss färdigställning. Övr ig 

produktionspersonal ut för nästan inget planeringsarbete. A l l försäljning sker via 

en snickericentral som företaget är anslutet t i l l . Detta sätt att sköta marknadsfö

ring och försäljning är SI mycket nöjd med. 

Företaget är organiserat i S N I R I och Företagarna. Personalen är organiserad i 

Träindustr iarbetarförbundet . 

I företaget finns 6 anställda, alla män. Personalen är mellan 26-35 år gammal 

medan SI närmar sig pensionsåldern. Personalomsättningen är låg, i genomsnitt 

betydligt mindre än en person vartannat år. De anställda har en fast månadslön 

som varierar mellan 12900 - 14000 kr beroende på kvalifikation. 

På företaget finns ett utbildat, kunnigt och erfaret skyddsombud. Man har 

ingen skyddsgrupp utan skyddsfrågor behandlas oftast i samråd mellan 

skyddsombudet och SI. Företaget är ej anslutet t i l l någon företagshälsovård 

eftersom SI anser att tjänsten är för dyr i förhållande t i l l vad man far ut. 

SI har svårt att förklara hur han jobbar med arbetsrniljöfrågor och riktigt vad 

det beror på. Han gör så gott han kan, som han uttrycker det, och försöker att 

lösa arbetsmiljöproblemen när de uppstår. Det har bara blivit så, enligt honom. 

Han har ingen kontinuerlig kontroll av arbetsmiljön och försöker bara hålla en 

acceptabel nivå. Direktupplevelsen av olika problem är dock viktig för ageran

det, främst för personalen. 

Företagaren SI har inga speciella förväntningar på resultaten av arbetsmiljö

arbetet. Möjligen skulle arbetsmiljön riskera att försämras om arbetsmiljöarbetet 
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inte utfördes, anser han. SI har också svårt att ange några konkreta resultat av 

arbetsrniljöarbetet. En förbättrad arbetsmiljö i fo rm av ökad trivsel och arbets

glädje utgör dock en viss belöning för honom. Arbetsmiljön uppfattar SI som 

ganska bra eller bra trots att bristema är uppenbara för en u tomstående . 

- Då det gäller den inre miljön, arbetsmiljön så har jag inga speciella förväntningar. 

Om det behövs ska ju personalen använda personliga skydd. Men det är ju upp till 

var och en att bestämma det. Jag hoppasju att dom ska skydda sig. Det största pro

blemet är ju att dom har en stereo som överröstar allt. Men dom vill ju ha det så. 

Arbetsmiljöarbetet, med undantag för städning, är mycket lågt prioriterat hos 

SI som har svårt att beskriva hur han jobbar med arbetsmiljön och vad det 

resulterar i . Han känner sig varken lite eller mycket motiverad for arbetsmil jö

arbete och menar att hans bristande intresse och engagemang ger en medelmått ig 

förmåga t i l l arbetsmiljöarbete. SI ser som huvuduppgift att mana på personal om 

att de ska arbeta på ett säkert sätt. Riskhanteringen har SI överlåtit t i l l personalen 

och han menar att det är upp ti l l dem att skydda sig själva. Samtidigt är persona

len passiv och ställer få krav på arbetsmiljön. 

- Det är svårt att förklara hur jag jobbar med miljöfrågor och vad vi riktigt uppnår, 

men jag gör ju så gott som jag kan. 

- Egentligen har jag inga mål för arbetsmiljön. Istället tar jag efterhand, alltså löser 

problem när dom uppstår, när jag måste. Eller gör något när jag ser att det finns ett 

verkligt behov. Det är inte märkvärdigare än så. Vi har en del besvärliga problem 

förfarande, bl.a. lösningsmedel. När vi lackerar så är ju den som sprutar skyddad, 

men det sprider sig i hela lokalen så egentligen är det värst för dom övriga. Men jag 

känner att jag börjar bry mig mindre än tidigare. Jag håller på att trappa ned mitt 

eget arbete eftersom min son ska ta över om några år. Han måste få en chans att 

komma in i jobbet på ett smidigt sätt utan att behöva göra alltför många egna miss

tag. 

- Mest bestämmer jag själv vad som ska göras för att förbättra arbetsmiljön. Men dom 

anställda har kommit in mer och mer med åren. Det fungerar bra tycker jag. Vi 

kommer bra sams och dom har vettiga tankar. 

- Skyddstänkandet är ju olika utvecklat hos individerna. Alla verkar ha en egen 

personlig inställning. Det är ju individerna som styr och bestämmer vad som är en 

egen rimlig risk. Och det är ju individemas bedömning som är den mest rimliga. De 

vet ju själva bäst vad de klarar av. Branschkrav och branschpraxis är sämre än bedöm

ningar av efama arbetare. Det mesta handlar ju om att anpassa det egna agerandet 

efter uppgiften. Det ställer ju höga krav på koncentration, men alla arbetare här har 
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klarat det mycket bra. Alla snickare har kvar alla sina fingrar och det är inte så van

ligt i branschen. 

- Sen är det ju så att vissa skydd inte alltid kan användas eftersom det inte går att 

jobba med dem. Och då har olika människor olika sätt för att hantera det. Men det 

går ju bra. Dom är ju erfarna och kunniga och jag litar på dom. 

SI är trots allt inte missnöjd med sin insats och han har inga speciella önske

mål för arbetsmiljön, f ö m t o m en förbättrad ekonomi som skulle möjliggöra en 

förnyelse av maskinparken. 

Fiberplast A B och företagaren F T 

V i d Plast A B tillverkas främst kundanpassade glasfiberarmerade plastkonstmk-

tioner. Den lokala processindustrin köper ca 75-80 procent av tillverkningen. 

Resterande produktion utgörs av båt- och pulktillverkning, ca 10 procent av 

omsättningen samt formsprutning av legoprodukter, ca 10 procent av omsätt

ningen. Företaget har en utpräglat lokal marknad och har få konkurrenter. 

Fabriks- och kontorslokalerna är moderna och passande för verksamheten. 

Ägarna har själva ritat lokalerna och är mycket nöjda med resultatet. 

Produktionsutrustningen är modem och fungerar bra. Inom kort kommer 

man att investera i en datorstyrd fräs som ska användas för tillverkning av nya 

produkter. Under årens lopp har man satsat en hel del på att utveckla egna 

specialprodukter, bl a i kevlar. 

Omsät tningen ligger kring 4.5 M k r / å r och lönsamheten har varit tillfredsstäl

lande även under de kraftigaste svackorna i efterfrågan. Man har haft vissa pro

blem med illojal konkurrens av svartbyggare på båtsidan som dumpat priserna, 

bl a genom att försumma arbetsmiljön. Svartbyggama har inte kostat på den ven

tilation som är nödvändig för att klara arbetsmiljökraven. Under alla år har före

tagaren FT strävat efter att finansiera investeringar med egna medel och att und

vika ett bankberoende. 

FT äger 30 procent av aktierna i företaget och hans son, som arbetar i före

taget som arbetsledare, äger resterande 70 procent. 

FT sköter företagets administration och delar planeringsuppgifter och mark

nadsarbetet med sin son. Större arbeten planerar sonen. Normalt ger man per

sonalen arbetsorder dag för dag, men i vissa fall förekommer även arbeten som 

tar längre tid. Personalen är i stort sett självgående för mindre uppdrag. För att 

fylla upp svackor i orderingången arbetar man med båt- och pulktillverkning. 

Dessa produkter tillverkas mot lager för senare försäljning i egen regi och med 

hjälp av en agent. 

Sedan starten 1968 har verksamhetens omfattning varierat mycket. Som minst 

har företaget haft två anställda och som mest 9 anställda. De senaste åren har per-
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sonalstyrkan varit 7 personer. De närmaste åren kommer produktionen att öka, 

bedömer FT. 

Företaget är organiserat i Företagarna och i Föreningen Sveriges Plastfabri

kanter. Produktionspersonalen är organiserad i Fabriksarbetarförbundet. 

De flesta i personalen har arbetat många år i företaget. Under 1994 och 1995 

har en person börjat och tre personer slutat v id företaget. Medelåldern ligger 

närmare 40 år och personalens ålder varierar mellan 30-45 år. Inga kvinnor är 

anställda. Personalen har en fast månadslön på ca 15000 kr. 

Företaget är anslutet t i l l en företagshälsovård och utnyttjar den tekniska delen 

för styrenmätningar och den medicinska för hälsokontroller av personalen. F T 

är nöjd med hur företagshälsovården fungerar. I företaget finns ett skyddsombud 

som dock inte är utbildat för sin uppgift. FT upplever att ingen vi l l vara 

skyddsombud och att han får trycka på för att någon ska ta på sig uppgiften. M a n 

har ingen speciell gmpp för skyddsfrågor utan de sköts av honom och sonen. 

Företagaren FT förväntar sig att personalen ska trivas och hålla sig friska tack 

vare arbetsmiljöarbetet, men han lägger inget större värde på detta. Han känner 

sig varken lite eller mycket motiverad for arbetsmiljöarbetet. De verkliga resul

taten visar på att personalen trivs och har arbetsglädje. Han är nöjd med resulta

ten, men upplever ändå inte arbetsmiljöarbetet som belönande. 

- Det är så mycket som följer med automatiskt. Jag tänker inte på vad jag ska göra så 

det har inte med motivationen att göra. Det går av sig självt. 

- Om jag säger så här. Det är ju något som följt med och det går ju av bara farten, 

va. Det är inte något som jag tänker på jämnt och ständigt inte. 

- Ja det är f anför allt alltså att det, trivsam, trivsam ... miljö, för personalen att 

arbeta i. Det är framför allt det ja. 

- Jag värderar ju de förväntade resultaten ...ja varken högt eller lågt. 

FT utför arbetsmiljöarbetet rutinmässigt och för att klara lagstiftningens 

minimikrav. Arbetsmiljöarbetet domineras av uppgifter som syftar t i l l att hålla 

den luftkvalitet som krävs av Yrkesinspektionen. Ändå är bristema i renhållning 

och ordning uppenbara för en utomstående. Andra arbetsmiljöaspekter än lu f t 

kvaliteten ges avsevärt mindre uppmärksamhet . 

- Första målet det är ju att... att vi ska klara alla de krav som ställs idag, på hur 

den här typen av industri, va. Och det är ju inte sa lite det, bara den biten. Och 

• • • figfårju ta det på det sättet alltså. ... Det här hänger ju i hop med Yrkesin

spektionen och de krav som finns i dag. Yrkesinspektionen sätter ju upp kraven och 
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de är ju relativt hårda. Och det gäller att klara dom i första hand då. Det är det som 

jag ser alltså. 

- Vi har inte tittat något mycket på arbetstyngd, arbetsställningar och sådana saker 

utan det är mest renhållning och ventilation. Det är dom två bitarna i huvudsak. 

Personalen är passiv, ställer ej krav och reagerar ej på brister i arbetsmiljön. 

Det mesta som görs utgår från FT:s egna bedömningar och han själv ut för många 

åtgärder. Personalen ger ingen återföring t i l l FT beträffande hans sätt att utföra 

arbetsmiljöarbetet. 

- Personalen ställer inte krav på eller påpekar brister i arbetsmiljöarbetet eller arbets

miljön. Jag har inte upplevt det så. Inte i något sammanhang. Jag har heller inte 

något problem med hur dom beter sig. Det är ganska neutralt så att säga, liten på

verkan från personalen. 

- Skulle jag stå där så skulle jag ju reagera direkt, men de gör inte det. Jag vet inte 

vaför det är så. Dom märker inte av bristerna och reagerar inte på dom. 

FT är nöjd med arbetsmiljön och har inga speciella önskemål om föränd

ringar utan v i l l bedriva arbetsmiljöarbetet på nuvarande sätt. 

Grovsmide A B och företagaren G E 
Vid Grovsmide A B tillverkas och monteras grova bärande stålkonstmktioner för 

en lokal marknad, främst större industriföretag. Grovsmidet utgör ca 70 procent 

av verksamheten medan monteringsarbetet står för ca 30 procent. 

Lokalerna är uppförda 1983 och är funktionella, men värmeisoleringen är 

dålig och underhållet är eftersatt. 

Maskinparken fungerar bra trots att den är omodem. Inga investeringar är 

planerade. 

Chefen för företaget, här betecknad med GE, menar att man är ett typiskt 

företag inom grovsmidessektom, varken bättre eller sämre än genomsnittet. 

Verksamheten har haft en brant nedåtgående utveckling sedan 1990. Omsät t 

ningen har halverats mellan 1990-94 och antalet anställda har minskats från 22 

personer t i l l 9 personer under samma tidsperiod. Omsät tn ingen var 1994 ungefär 

8 M k r och lönsamheten dålig. Företagaren GE som äger alla aktier i företaget 

menar dock att lönsamheten räcker för att överleva på sikt. 

GE leder all verksamhet direkt och håller i de flesta aktiviteter som utförs. 

Han har under åren strävat efter att personalen ska vara självständig, dvs själva 

planera och ta ansvar för de mesta av sina uppgifter, åtminstone på kort sikt. 

Företaget är medlem i Företagarna och de anställda är organiserade i Metall. 

Totalt arbetar 9 personer i Grovsmide A B . A v dessa är två kvinnor, en 
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städerska med deltidstjänst och en kontorist. Personalens ålder är j ämn, mellan 

ca 35-40 år. Medelåldern ligger närmare 40 år. Personalomsättningen under de 

senaste två åren har varit låg. Ingen har slutat sin anställning. Personalen har en 

fast t imlön som betalas ut månadsvis. Lönenivån är ca 14000 kr /månad . 

Ett skyddsombud finns vid företaget. Han saknar dock utbildning för sin 

uppgift. GE har ej organiserat någon gmpp för arbetsmiljöarbetet utan håller 

själv i det som görs. Tidigare var företaget anslutet t i l l en företagshälsovård, men 

GE upplevde att kostnaden var för hög i förhållande t i l l vad man fick ut. Därför 

anlitar man inte längre företagshälsovården. 

GE arbetar nästan inte alls med arbetsmiljöfrågoma. Han försöker dock att 

hålla en minimistandard där allvarliga skador undviks. Kraven på ordning och 

reda i verksamheten är små. Man försöker att lösa problem när de uppstår. 

Någon annan systematik har man inte i företaget, menar han. 

Företagaren GE:s sätt att arbeta karaktäriseras av ett stort behov av att arbeta 

med annat än ledningsuppgifter och förefaller inte vara bekväm i chefsrollen. 

Han år medveten om detta men förmår ändå inte förändra sitt sätt att arbeta. GE 

avsätter lite t id för att agera som chef och när han gör det så präglas arbetet av 

spontanitet och kortsiktighet. Bristen av långsiktighet i agerandet färgar av sig på 

hur arbetsmiljöarbetet sköts. 

- Jag mår inte bra om jag inte arbetar. Jag måste få hålla igång hela tiden. Jo, man 

ställer sig aldrig i den sitsen att man är utan arbete. För det är ju hela tiden ... 

Man har ju också ordnat jobb hemma så att... Det är den viktigaste drivkraften 

alltså. Att jag har ett behov av att arbeta. Det måste vara det. Jag ser inte något 

annat. Det är medfött säkert. Jag har syskon som är likadana. 

- Jag har ingen ledningsfilosofi. Nog är det... det som faller en in. Man måste ju 

hela tiden tänka på att det går på 100 procent. Att det inte blir någon flaskhals 

någonstans. Det är ju det man måste ... alltså ... Du tjänar inte pengar på att höja 

priserna utanpå att sänka utgifterna. Det är ju det du tjänar pengar på. Utgifterna 

kan du ju styra till viss mån, men inkomsterna kan du inte. Du måste ju räkna på 

ett jobb och det är ju i stort sett beställaren som bestämmer priset och ... 

- Vintern är det snöröjning. Vet du, man tar ju på sig allt möjligt som man egentli

gen inte skulle hålla på med. Arbetsdan börjar fem, halv fyra, fem på morgonen. 

Och, ja den pågår tills du går och lägger dig, i stort sett. För det finns ju.. ..Det 

mal ju på hela det är ju alltid något, något som.... Egentligen kopplar du aldrig 

av någonsinför det mal på hela tiden, fast du inte tänker på det. 

Den viktigaste anledningen t i l l bristema i arbetsmiljön kan härledas t i l l hur 

GE hanterar arbetsmiljöfrågoma. Han har mycket stora problem med att initiera 

och genomföra arbetsmiljöåtgärder trots att det finns ett klart behov att göra det. 
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GE förmår ej engagera och aktivera personalen i arbetsmiljöarbetet utan den 

motarbetar snarare hans avsikter. Personalen ställer inga krav, ger inga förslag och 

nonchalerar säkerhetsregler. Detta ger en mycket tungarbetad situation för 

honom, trots att han nöjer sig med att försöka eliminera allvarliga och uppen

bara risker. GE har heller inga önskemål om hur han skulle vilja bedriva 

arbetsmiljöarbetet. 

- Jag kanske lägger ned en halvtimma per vecka. Överdrivet en halvtimma. Egentli

gen sa har du ju hela tiden när du går här så tänker du att det och det, det borde 

göras. Det vore bra att fixas så att.. .Det är så svårt att säga vilken tid som man job

bar med miljön. Det blir en hel del planering, men det blir betydligt mindre gjort. 

- Jag har ingen bra förmåga. Det är dåligt. Det är ju det där att få igång ... Lägga 

ned den energi som man egentligen skulle vilja göra, liksom få det att hända. 

- Men annars är jag bra på att få saker och ting att hända, men det är ju det att dom 

där måste ju gå före, det vi lever av. Det är ju så man upplever det. Aven om det ju 

är fel många gånger. För att om du har att välja Lex. att göra det eller fixa fram 

produkter, det du ska göra. Det är ju något som måste göras. 

- Jag är usel på arbetsmiljöarbete, usel. Jag härför dåligt med tid. Brödfödan måste 

in först och den tar alltför mycket tid och speciellt idag. 

- Jag vet ju när man för fram att nu ska vi göra det och det så tycker dom att det år 

bra. Men det är ju ingen som hoppar i taket direkt. Det är ett ganska passivt stöd. 

- Men på det hela taget så tycker jag att jag Jår jobba själv med det. Det är ingen 

annan, det är ingen av jobbarna som t. ex. kommer och säger att, att vi borde ... Nog 

är det jag som Ja göra det. 

- Jag jobbar i stort sett inte alls med arbetsmiljöfrågor. I stort sett ingenting! Ja vi ser 

ju till att vi inte dräper oss, att vi har någorlunda ordning och reda. 

- De ställer inte krav på mig, inte alls. Det är jag som får trycka på istället. Frågar 

man om råd och förslag från personalen så får man då vänta. För det kommer aldrig. 

Jag vet inte vad det beror på. Har ingen aning. Det är inte bara i miljöfrågor som 

dom gör så. Det år väl samma linje hela vägen. Det är lite tungjobbat då. 

- Personalen tycker man är besvärlig. Att ha med slangar och skyddsåtgärder, det 

tycker att det är besvärligt. De ser det som ett hinder i arbetet. Istället för ta en grej 

med så måste du ha två tre grejer med. Och det är ju besvärligt. 
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GE förväntar sig att personalen ska få behålla sin hälsa och att frånvaron ska 

minska. Han har också sett att man fått bättre f lyt i produktionen tack vare en 

minskad frånvaro. Det som dominerar är dock hans rädsla fö r att någon i perso

nalen ska skadas eller bli sjuk av arbetet. Han upplever därför inte att arbetsmil

jöarbetet ger några större belöningar. 

- Det är ju jobbarnas hälsa och sedan mindre frånvaro. 

- Det är väldigt värdefullt. Ja det man vill ha genomfört det är ... det är ju värt 

mycket. 

- Det är ju att, att... man slipper ha dålig samvete för att den skadan är pågrund 

av att vi inte har gjort det och det och det. 

T r y c k A B och företagaren T Y 

V i d Tryck A B färdigtillverkas olika trycksaker, främst periodiska tidskrifter. 

Falsning, klamring och etikettering dominerar bland uppgifterna. Dessutom har 

man en viss bokbinderiverksamhet av hantverkskaraktär. Produktionen bedrivs i 

två skilda inhyrda lokaler som anses bra och passande för verksamheten. 

Maskinparken är bra och man har nyligen investerat i större utmstningar. 

Man har behov av att investera i en ny och mer effektiv skärmaskin, men har för 

närvarande inte råd med denna investering. 

Verksamheten går med en liten vinst. Enda förluståret var 1992 då man hade 

en marginell förlust. I stort sett all vinst investeras i företaget och man undviker 

om möjligt att låna t i l l investeringar. Man har nyligen inlett ett samarbete med 

ett lokalt tryckeri och har numera kunder från hela landet. Samarbetet med det 

lokala tryckeriet har resulterat i mera uppdrag och framtiden bedöms som posi

tiv. 

Chefen, hår betecknad med T K , äger 60 procent av företaget och resterande 

delar ägs av två bam. 

T K arbetar en stor del av sin tid i själva produktionen. Resterande tid ägnar 

hon främst åt kundkontakter och administration. T K leder företaget tillsammans 

med sina bam och de fördelar sysslorna dem emellan i samråd. Ledningsarbetet 

består mycket av att eliminera olika hinder och lösa problem som uppstår. H o n 

överlåter även vissa sysslor, t ex kundkontakter, till personalen när hon är borta 

kortare tider. Personalen är självständig och klarar det bra anser hon. 

Företaget är organiserat i SAF, Grafiska föreningen och de anställda är orga

niserade i Grafiska fackförbundet. 

Totalt är 9 personer anställda, 5 kvinnor och 4 män. Medelå ldern är ca 35 år 

och varierar mellan 26-65 år. Personalomsättningen är extremt låg. På 8 år har 

ingen slutat sin anställning. Personalen har fast månadslön och nivån är ca 12600 



B i l a g a l l sid 39 

k r /månad för ej specialiserade arbetare. Maskinskötare tjänar ca 14500 k r /månad 

och produktionschefen har 18800 k r /månad i lön. 

Produktionsarbetet i företaget karaktäriseras av att det innehåller en stor andel 

mycket enkla och högrepetit iva moment. Man tillämpar därför ett rotationssys

tem där personalen byter uppgifter v id raster. Alla i personalen kan utföra de 

enklare sysslorna, men maskinunderhåll och inställningar utförs endast av två 

män. 

Skyddsombud saknas och man har ingen speciell arbetsgrupp för arbetsmil

jöf rågoma. H o n har försökt få någon att ta på sig uppgiften som skyddsombud, 

men ingen har velat göra det och hon har inte velat skapa en stridsfråga av det. 

Företaget är ej anslutet t i l l någon företagshälsovård utan istället utnyttjas en privat 

läkare för hälsokontroller av personalen. 

T K är den person som håller i och arbetar med arbetsmiljöfrågoma. För 

henne handlar det mest om att lösa akuta problem som uppstår och att mana på 

personal att använda personliga skydd. 

T K anser att hon är lyhörd för personalens behov och önskemål på arbets

mi l j öområdet . I den mån det finns ekonomiskt utrymme så köper hon in ut

mstning för att lösa upplevda problem. 

I sin rolluppfattning och sätt att arbeta lägger T K mycket stor vikt v id perso

nalens trivsel. Detta visar sig även i arbetsmiljöarbetet som mest inriktas mot psy

kosociala frågor. H ä r finns tydliga kopplingar t i l l de sekundära resultat som hon 

förväntar sig. Ansvaret för och arbetet med den fysiska arbetsmiljön har hon t i l l 

huvudsaklig del överlåtit t i l l sin son. För TK:s del domineras arbetsmiljön av två 

områden, psykosocial mil jö och belastningsergonomi. 

- Jag tycker som att dom ska trivas. Det är min ledningsfilosofi. 

- Jag vet inte varför det har blivit så här hos oss, men jag skulle kanske väl tro att det 

påverkar lite grann att det är en kvinnlig chef. Jag tror inte att en karl pratar... Jag 

har ingen erfarenhet av manliga chefer om jag så säger. I mina unga dagar så var det 

ju en manlig chef. Men jag undrar inte om det har att göra med att man är mera 

lyhörd och ... socialt mer. Man frågar hur dom mår, om familjen är frisk och bamen 

fyller år, är med i skolor och ... Att jag tror att en kvinnlig chef engagerar sig mer 

runtomkring. 

- Jag engagerar mig mera i personalen än de rent tekniska frågorna, det gör jag. Den 

tekniska biten tror jag är mer Sven som håller på med. För han kan ju mer också, 

maskinellt. Sedan ett sånt här litet företag, det är oundvikligt att man har att göra 

med alla. Dels har alla varit här länge. Ingen har ju varit som jag säger under 7, 8, 

10 år, 12, 15 år också. Följden är ju att man kan ju hela, allt omkring dom. 

Familjen och hur det går med bamen och . ..Jag tycker att vi engagerar oss väldigt 

mycket. 
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- Så vi försöker göra allt vad vi kan för att det ska underlätta för kroppen. Det är väl 

jag som jobbar mest med det här och så är det min son som pratar om det där skulle 

vara bra. Vi satsar på det och ... 

Produktionsarbetet innehåller enkla och högrepetitiva moment och den 

belasmingsergonomiska situationen är helt klart svår. Den ergonomiska situatio

nen och ett stort bullerproblem kan lösas med modem teknik men företaget 

saknar tillräckliga ekonomiska resurser för de investeringar som krävs. 

- Ska man få ned ljudet på den så måste man bygga in hela maskinen. Kostsamt och 

så är det, det att man får hålla på och justera när man arbetar med den. 

Just den modellen, om dom inte har kommit på något bättre, det är klart den börjar 

ju vara en ... den är väl köpt på 70-talet, så det börjar väl vara en 20 år och mer. 

Dom har säkert hittat något bättre nu på den. Men det är ju en maskin som kostar 

över en miljon. Det är den enda jag kan säga att jag inte är nöjd med. Det är ett 

stort hinder. Det kostar alldeles för mycket iförhållande till... För att den arbetas 

ju inte med varje dag. Så vi kan ju inte räkna med att vi får in den så att den, så 

att man köpa en ny inte. Och det är det som är hindret. I övrigt så finns det inget 

som jag kan se det, som gör någon skillnad. 

Genom arbetsmiljöarbetet förväntar sig T K främst sekundära effekter, att 

kunna behålla personal, kompetens och anda i företaget. Resultaten visar också 

att detta uppnås. 

- Jag förväntar mig ju att dom anställda ska vara kvar här. För jag har ju haft dom i 

många år. Mellan ...ja jag har haft firman i 28 år. Dom har väl varit här 12 år 

och 5 år har väl den minsta varit. Och jag hoppasju att dom är kvar. 

T K anser sig vara väldigt motiverad för arbetsrniljöarbete eftersom det bidrar 

t i l l de sekundära effekter hon eftersträvar. H o n är nöjd med arbetsmiljön som 

den är, trots att det fmns stora belastningsergonomiska brister, och väldigt nö jd 

med de egna insatserna och de sekundära utfallen. 

- Motiverad är jag ju, väldigt mycket motiverad. Det tycker jag ju är väldigt viktigt. 

Det är ju som jag säger att man vill ju behålla dom, när dom har lärt upp sig. 

- ... Jag är ganska motiverad för de här frågorna. Jag tycker att allt som vi kan göra 

för att skona kroppen det är nödvändigt. 
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Hydraul A B och företagaren H L 

V i d Hydraul A B tillverkas specialkonstruktioner inom hydraulikområdet . 

Marknaden finns främst inom de nordiska länderna. Oftast handlar det om korta 

tillverkningsserier och snabba svängningar i efterfrågan. 

Maskinparken är omodem men ful l t duglig för verksamheten. Man har en 

stor maskinpark som totalt sett utnyttjas sparsamt, men man är beroende av alla 

maskinerna för att klara av produktionen. 

Fabrikslokalerna är tämligen ålderstigna men rymliga och i övrigt väl passande 

för verksamheten. 

Företaget startade från ett nolläge 1973 och har därefter utvecklats successivt. 

Under åren har man tagit fram tre storsäljande egna produkter. Detta är resultatet 

av en medveten satsning på att utveckla egna produkter, påpekar företagaren 

H L . I dagsläget är efterfrågan på de egna produkterna större än produktionska

paciteten. 

Omsät tn ingen varierar mellan ca 8.5-10 M k r per år. Lönsamheten är relativt 

god och vinsten har legat kring 1 M k r under de senaste sju åren, dvs även under 

den kraftiga lågkonjunkturen. 

H L äger halva företaget och resterande del ägs av hans kompanjon och upp-

finnarkollega. 

Verksamheten är mycket svår att planera på gmnd av den ojämna efterfrågan. 

H L har accepterat detta förhållande och försöker så gott det går styra företaget 

efter marknaden. I bästa fall har man en planeringshorisont eller framförhållning 

på ca 1-2 månader. Den vardagliga produktionsplaneringen och -styrningen har 

H L överlåtit t i l l en verkmästare för att få utrymme att arbeta med produktut

veckling tillsammans med sin kompanjon. H L arbetar främst med produktut

veckling och konstmktion tillsammans med sin kompanjon, men har även hand 

om marknadsfrågor och kundkontakter. 

Företaget är inte anslutet t i l l SAF eftersom H L inte v i l l bli uppbunden av en 

stor organisation. Däremot är företaget organiserat i Företagarna, vilket ger en 

bra kontaktyta mot andra företagare. Personalen är organiserad i Metall, men 

den fackliga aktiviteten är mycket låg. 

Sammanlagt är 13 personer anställda i företaget. Personalstyrkan har en relativt 

hög ålder. En person är 30 år medan resterade är äldre 40 år. I företaget finns 

endast en kvinna, en kontorist. Personalomsättningen är mycket låg i företaget 

och de flesta har arbetat där under mycket lång tid. Under lågkonjunkturen 

kring 1992-93 sades två personer upp och fick sluta sin anställning. Personalen 

har fast månadslön med en mycket liten lönespridning. Lönen är ca 15300 kr 

per månad, vilket ligger över genomsnittet för branschen. H L har som policy att 

inte göra lönen t i l l stridsfråga. Han jämför företaget mot omgivningen och 

lägger sig något över omgivningens lönenivå. På så sätt behåller han personal och 

undviker missnöjesyttringar. Ett lite speciellt förhållande är att de flesta anställda 

är fr i t idsbönder med egna gårdar mnt samhället. 
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I företaget fmns ett välutbildat och erfaret skyddsombud. Däremot har man 

inte formerat någon gmpp som arbetar med arbetsmiljöfrågor. H L anser att 

direktkontakt med personalen är en bättre lösning än att utse speciella gmpper 

för olika uppgifter. H L har valt att inte ansluta företaget t i l l någon företagshälso

vård. Istället betalar man de anställdas sjukvårdskostnader. 

Inget arbetsmiljöarbete planeras utan H L löser akuta problem när de dyker 

upp. Många frågor tar han hand om själv men han delegerar även uppgifter t i l l 

företagets verkmästare. Det enda planerade arbetsmiljöarbetet utgörs av personal

vård med olika trivselaktiviteter. 

Företagaren H L har som främsta intresse att bedriva produktutveckling och 

sälja de produkter som han tagit fram. Detta upptar också det mesta av hans 

tankar och arbetstid. Därför har han överlåtit en stor del av ledningsarbetet, 

inklusive arbetsmiljöarbetet, t i l l verkmästaren i företaget. 

- Den skapande verksamheten är mycket viktig för mig. Hela processen fran att 

starta med ett blankt ritpapper och att utveckla och sälja en färdig produkt är otroligt 

stimulerande. Det är svårt att slå den känslan man får när man lyckats med det. 

-Jag och min kompanjon jobbar mest med produktutveckling och kunder. Det är det 

som är roligt. Det mesta av det dagliga lednings arbetet sköter vår arbetande verk

mästare. Han beställer material, fördelar jobb och håller på med vardagssysslorna. 

H L anser att han är väldigt motiverad för arbetsmiljöarbete, men han tänker 

väldigt lite på arbetsmiljön och utför väldigt lite eget arbetsmiljöarbete. Det 

mesta av arbetsmiljöarbetet är oplanerat och akut avhjälpande. Arbetsmil jön är 

bra enligt H L som menar att de problem som finns är triviala och att de största 

problemen orsakas av personalens beteende. 

- Jag planerar inget arbetsmiljöarbete. Det händer aldrig att jag vaknar och vet att 

idag ska jag jobba med arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ligger ju med i det övriga 

chefsjobbet som är mångfacetterat. Dyker det upp arbetsmiljöproblem så tar man dem 

då. Många frågor tar jag ju hand om själv, men jag delegerar ju även till verkmästa

ren. En del problem har jag ju upptäckt själv genom att jag jobbar ofta ute i verksta

den när jag tarfram prototyper och testar idéer. 

- Man kan ju inte påstå att man sitter och liksom jobbar med det här som om det 

vore ett arbete. Utan det är helt enkelt att når situationen, när någonting dyker upp, 

när man ser någonting eller när någon säger till, då vidtar man en åtgärd direkt. Så 

jobbar man på ett litet företag. Och däför menar jag ... Vi löser problemen eftersom 

och ser till att det blir så bra som möjligt. Det gäller ju inte ... Det är ju inte bara 

de här yttre faktorerna med rök och andra grejer, utan det är ju hur man mår till-
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sammans och hur man kan samarbeta och att man ska ha en god stämning och att alla 

ska kunna prata med varandra och säga till om det är någonting. 

- Man ifrågasätter ju aldrig om det är någon som säger till att det här är inte bra. Då 

vidtar man ju åtgärder utan att man sitter där och bedömer att det där kostar si och 

den kostar så. "Han fir vi lägga upp i nästa års budget." Utan då går man ju och 

handlar. Då vidtar man en åtgärd. Så jag är ju väldigt mycket motiverad. 

- Här i vår egen verksamhet har det inte varit mycket. Vi har ju bara haft små-

olyckor som alltid berott på att personalen tagit kalkylerade risker och att de kalky

lerat fel, gjort missbedömningar. De skyller inte på mig eller på den utrustning de 

härför de vet att det är dom själva som är orsak till vad som hänt. 

- Men vi har ett problem som vi inte riktigt kan hantera och det är det här med ord

ning, reda och renhållning. Det är ju upp till var och en att hålla reda och snyggt 

omkring sig. Alla klarar inte det. Vi kan inte heller få dem att göra det. jag har nog 

försökt, men det är hopplöst alltså. 

Regler och krav från tillsynsmyndigheter är H L mycket skeptisk mot och 

menar att problem istället måste lösas med förnuft. Myndighetskrav och normer 

ges därför liten betydelse av H L . 

- Regelverket för arbetsmiljön är ju som allt annat regelverk. Man kan inte sätta sig 

in i allt som gäller utan man fir använda sitt omdöme i stället. Det är ju andeme

ningen i lagarna som är det viktiga, att ingen ska skadas i jobbet. Det är ju något att 

sträva efter. Allmänt sett har vi ju för mycket regler. Alla är ju t.ex. skyldiga att 

känna till de lagar som gäller. Det är ju barockt och man blir bara arg och förbannad 

när man tänker på det. Sedan så hinner man ju inte med att läsa även om man 

skulle vilja. Skulle man sätta sig in i alla krav som gäller så vore det lika bra att 

lägga nedföretaget direkt. 

H L har inga förväntningar på utfallen av arbetsmiljöarbetet och han saknar 

egentliga mål för det, men han fasar för att någon i personalen ska skada sig i 

arbetet. Han har sett vissa förbättringar av arbetsmiljön i samband med att maski

ner och utmstning bytts ut. Däremot har han inte sett några sekundära effekter 

av arbetsmiljöarbetet. Ett arbete som upplevs varken lite eller mycket belö

nande. N ä r något olyckstillbud inträffat blir dock H L väldigt motiverad att 

undanröja riskerna och snar t i l l att agera. 

- Förhoppningsvis ger ju arbetsmiljöarbetet goda resultat, men det år svårt att svara 

på vilka resultaten blir. 
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- Det jag förväntar mig är ju varken mycket eller lite värdefullt. Jag menar att är det 

är ju sådana där ... Jag har inga speciella förväntningar inte. 

- Jag har en käpphäst och det är att jag vill absolut inte att någon ska skada sig i 

arbetet. Det skulle vara allmänt taskigtpå alla sätt och vis, mycket obehagligt för 

mig. 

- Jag jobbar med arbetsmiljön främst för att ingen ska skada sig. Vi har haft olyckor 

som kunnat bli mycket allvarliga och jag vill ju absolut undvika att något allvarligt 

ska hända. Vi har haft tillbud både här i verkstaden och med produkter som vi sålt. 

Det är en skräck för mig att vara anledning till allvarliga skador. 

Såg A B och företagaren S G 
V i d Såg A B tillverkas sågat och hyvlat virke i olika dimensioner. Råvarorna köps 

in lokalt, men det förekommer även en viss import från Finland. Företaget säljer 

en stor del av produktionen på exportmarknaden. 

Lokalerna har byggts ut successivt och standarden är därför blandad med 

äldre och yngre konstmktioner. De flesta av lokalerna är dock i tämligen bra 

skick. 

Maskinparken är varken bättre eller sämre än genomsnittet i branschen. På 

det hela taget är Såg AB ett konventionellt och typiskt sågverk i sin storleksklass. 

Utvecklingen i företaget har varit god efter lågkonjunkturen i början av 90-

talet. Under lågkonjunkturen och tom 1994 gav verksamheten förlustresultat. 

Under 1995 beräknas omsät tningen öka med ca 50 procent t i l l ca 60 M k r och 

lönsamheten beräknas bli god för detta år. Främsta anledningen ti l l den förbätt

rade situationen är att exporten och vinstmarginalen ökats tack vare den svaga 

svenska kronan. 

Chefen, här betecknad med SG, äger hälften av företagets aktier. Hans bror 

som också arbetar vid Såg A B äger resterande aktier. 

SG har försäljning och kundkontakter som främsta uppgift, medan brodern 

har som huvuduppgift att styra produktionen. Tillsammans gör de upp en pro

duktionsplanering som sträcker sig ett år framåt i tiden. Denna planering revide

ras när det finns behov, vilket innebär att revideringar görs flera gånger per år. 

Produktionen är väldigt ryckig med krav på korta leveranstider. Detta ställer 

krav på personalen och samarbetet i företaget. 

Företaget är organiserat i SAF, SAGAB samt Företagarna. Medlemskapet i SAF 

utnyttjas främst vid olika förhandlingar. Branschorganisationen SAGAB ger bl a 

värdefull information om priser för inköp och försäljning. Medlemskapet i 

Företagarna har hittills inte varit så värdefullt, anser SG. Personalen är organiserad 

i Träindustr iarbetarförbundet . 

V i d sågen arbetar 25 personer. Medelåldern är låg, ca 28-29 år, och man har 

bara några fa anställda över 50 år. Två kvinnor finns i penonalstyrkan. Nästan alla 
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i personalen är tvåspråkiga och talar både svenska och finska flytande. Perso

nalomsättningen är låg. Endast två personer har slutat under 4 år. Personalen har 

fast månadslön och en varierande produktionsbonus. I normala fall tjänar en 

anställd ca 15000 kr /månad . Bonusdelen utgör då ca 2000 kr /månad . 

Vid sågverket finns ett huvudskyddsombud och två skyddsombud. Samtliga 

är fackligt utbildade och erfarna. De sköter sina uppdrag bra, menar SG. Man 

har även en skyddskommitté som betår av fem personer, ägarna och skyddsom

buden. Företaget är anslutet t i l l en företagshälsovård med både teknisk och 

medicinsk kompetens. 

I sågverket har man inget systematiskt sätt att jobba med arbetsmiljöfrågoma. 

Man utgår från de akuta problem som uppstår. SG menar att allt i verksamheten 

förändras och att det gäller för honom och personalen att anpassa sig t i l l det. Han 

lägger mycket liten vikt vid reglerna för arbetsmiljön. Föreskrifterna anser han 

vara alltför omfattande för att han ska kunna ta hänsyn t i l l dem. Det mesta 

arbetsmiljöarbetet utgörs av personalvård i olika former, från att tala med perso

nalen t i l l att ordna fester. 

Företagaren SG har medvetet valt att lägga ned lite tid på arbetsmiljöarbetet. 

Han anser att han har en dålig förmåga att arbeta med arbetsmiljön, men att o m 

rådet också är svårt. SG upplever att arbetsmiljöarbetet känns besvärligt och han 

vil l helst slippa det. De insatser han gör motiveras därför av att frågorna inte kan 

separeras från övrig verksamhet. Akuta problem som påverkar verksamheten 

negativt måste lösas menar han. De sekundära utfallen av arbetsmiljöarbetet är 

därför främst minskade produktionsstömingar. 

-Jag har nog en liten förmåga att jobba med arbetsmiljön. Speciellt känner jag att 

jag inte klarar av att hålla koll på lagstiftningen och alla reglerför arbetsmiljön. Det 

är ju så mycket man ska kunna. Inte är jag bra på arbetsmiljöarbete, inte. Men det 

är svårt också. 

-Jag anstränger mig lite i arbetsmiljö arbetet och det beror på de prioriteringar som jag 

gör. Men ändå tycker jag att jag lägger ned proportionellt mycket arbete på arbets

miljöfrågoma. Det känns som mycket iförhållande till problemens verkliga storlek, 

menar jag. Jag måste lösa problem som jag upplever som små, men problemen är inte 

lätta att lösa för det. 

- Inte tycker jag att det känns på något speciellt sätt att jobba med arbetsmiljön. Ja 

det kännsju besvärligtförståss. Det kännsju mest som besvärligt. Inte nåt som man 

egentligen vill hålla på med. Om man ska vara riktigt ärlig, va. 

Arbetsmiljöarbetet har inriktats mot personalvård och arbetet med den fysiska 

arbetsmiljön är nästan bara akut avhjälpande. Undantaget är vid större investe

ringar i maskiner och anläggningar. 
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- Sen måste man ju hela tiden hålla efter. Det går inte bara att göra enstaka insatser 

och sedan tro att trivseln kommer att hålla i sig i fortsättningen. Nä, man måste 

underhålla successivt. 

- Vi har inget kontinuerligt fastlagt system för arbetsmiljöarbetet utan vi utgår från 

de problem som uppstår. Vi har inte tid eller möjlighet att jobba på något annat sätt. 

Annat måste gå före, helt enkelt. 

- När något akut händer så motiveras man ju av det. Man måste ju lösa problemet så 

att verksamheten fungerar som den ska. 

- Allt förändras ju kontinuerligt och vi anpassar oss till det. 

- Jag har inga direkta mål för arbetsmiljön. Det ena ger ju det andra. 

- Rationaliseringar ger ju miljöförbättringar på köpet. Man måste följa utvecklingen 

för att överleva och då får man automatiskt en bättre arbetsmiljö. Man får i och för sig 

nya problem också, men de är som regel lättare att lösa än de gamla. Det år min 

erfarenhet. Vi har ju investerat 3-4 Mkr varje år och det har förbättrat både 

produktionsresultat och arbetsförhållanden. Allt har blivit till det bättre. 

SG har inga klara förväntningar på resultaten av arbetsmiljöarbetet eftersom 

han inte tänkt så mycket på det. Han har heller inga direkta långsiktiga mål för 

arbetsmiljöarbetet. De primära utfall som visat sig är förbättrad trivsel, närvaro 

och fysisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön är ganska bra anser SG trots att bristema i 

den fysiska arbetsmiljön är stora och klara. SG är ganska nöjd med arbetsmiljön 

även om han anser att förbättringar återstår att göra. 

- Jag förväntar mig att arbetsmiljöarbetet ska ge ... ja säkrare arbetsmiljö på längre 

sikt, att vi ska få mindre buller, mindre damm och så där. Ja också att det ska bli 

trevligare. Men egentligen så är det svårt att säga vad man förväntar sig. Det är ju 

inte något som man går och tänker på precis. 

- Jag är ganska nöjd med arbetsmiljön här, även om det krävs ständiga modernise

ringar. Det handlar om stora investeringar så det gäller att ekonomin fungerar. 

Plast A B och företagaren P L 
V i d Plast A B formgjuts eller strängspmtas detaljer i thermoplast. T i l l viss del 

vakuumformas även mindre plastdetaljer. Företaget har en unik strängsprut-

ningskompetens och håller en mycket hög produktkvalitet. I huvudsak agerar 

man som underleverantör t i l l svenska storföretag. 
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De funktionella fabriks- och kontorslokalerna håller en hög standard och är 

väl underhål lna. 

Maskinparken är tämligen modem och funktionell. Man planerar investe

ringar i ett slutet system för granulattransport för att minska spill och nedsmuts

ning i fabriken. Ekonomin tillåter dock inte en sådan investering i dagsläget. 

Företaget startades 1980 och har haft en mycket positiv utveckling. På 15 år 

har omsättningen tiodubblats och inom ytterligare 4 år bedöms omsättningen att 

vara fördubblad jämför t med 1995. Omsättningen 1995 var ca 20 Mkr , men lön

samheten var otillräcklig eftersom företaget expanderat och investerat under 

l å g k o n j u n k t u r e n . 

Plast A B är ett familjeföretag där verkställande direktören, här betecknad 

med PL, äger 52 procent av aktierna. Resterande aktier ägs av hans f m och bam, 

vilka även de arbetar inom företaget. 

Kundkontakter och strategisk planering utgör PL:s huvuduppgifter. Grov

planering och logistikfrågor sköts av en speciell planerare. Detaljplanering sköts 

av arbetande lagledare och av operatörer i samråd. Denna planering omfattar 

veckoplanering och dagsplanering. PL håller utvecklingssamtal med alla anställda 

för att lära känna dem bättre och för att få fram vad individerna v i l l . Ett problem 

vid dessa samtal är att det är svårt att får en verklig kontakt och öppenhet med 

alla. 

Företaget är organiserat i SAF, Almega och Företagarna. Personalen är orga

niserad i Befa och SIF. 

I företaget fmns 30 anställda, varav 7 är förståndshandikappade. Landstinget 

betalar lönen för dessa 7 personer som utför mycket enkla sysslor. Personalens 

ålder varierar mellan 22 - 55 år och medelåldern är ca 30 år. Endast 3 kvinnor är 

anställda. Personalomsättningen är mycket låg. Sedan 1990 har bara två personer 

slutat. Personalen har månadslön och lönenivån baseras på allsidighet, hur många 

uppgifter som de behärskas på ett bra sätt. Lönenivån varierar mellan ca 12000 -

15000 kr /månad . 

V i d företaget fmns ett skyddsombud som är utbildat och kunnigt. D ä r e m o t 

saknas skyddskommitté eller någon form av gmpp för arbetsmiljöfrågoma. PL 

överväger dock att starta en arbetsmiljögrupp. Företaget har anslutit sig t i l l en 

företagshälsovård som fungerar bra. Man utnyttjar både tekniska och medicinska 

tjänster. 

I arbetsmiljöarbetet används ingen systematik. Däremot uttrycker PL en stark 

vilja att direkt lösa problem allt eftersom de uppstår och han anser sig vara 

lyhörd för personalens önskemål. PL strävar efter att minska det akuta arbets

mil jöarbetet och i stället arbeta mer förebyggande. 

PL har stora förväntningar att arbetsmiljöarbetet ska resultera i välmående 

personal som har hög arbetsmotivation. Personalen ska därför prestera maximalt 

och på så sätt garantera företagets fortlevnad. De verkliga resultaten uppfyller i 

stort sett förväntningarna enligt PL som menar att de sekundära utfallen u tgör de 
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viktigaste skälen att bedriva arbetsmiljöarbete. PL ser dock arbetsmiljöarbetet 

som en process där det är svårt att se tydliga resultat. Han är ändå nöjd med 

resultaten från de satsningar som gjorts men missnöjd med att man gjort för lite, 

att man hunnit och orkat med för lite. 

- Min egen prestation är jag mindre nöjd med. Att jag inte har hunnit längre. Det 

är också det där tidsproblemet. Det är det som styr. Jag borde ha hunnit längre alltså. 

Det är inte speciellt för arbetsmiljöfrågoma utan mera allmänt. Mitt sätt att jobba är 

så jävla brett att om jag smalade av mig till att jobba med färre saker, klart då hann 

jag mycket mer. Men jag är den personen, jag är en entreprenör som har ett oerhört 

brett fält. Det sätter sina spår. Att man har begränsningar alltså. 

Verksamheten som underleverantör t i l l större företag har med åren blivit allt 

mer pressad, både tidsmässigt och ekonomiskt. Detta har resulterat i ökad kort

siktighet och arbetsbelastning. PL hinner och orkar själv inte med det arbets

rniljöarbete som krävs. Ekonomin tillåter heller inte att någon annan tar över 

uppgifterna menar PL. Många önskvärda investeringar får därför skjutas på fram

tiden. 

- Verksamheten som sådan förändras hela tiden. Vi upplever i dag att vi har ett 

stort serviceåtagande gentemot våra kundpartners företag. För något år sedan kunde 

man jobba på ett helt annat sätt alltså. Idag så ställs mycket större krav. Man är hela 

tiden engagerad för att serva dom. Man har kommit närmare kundpartnem, men det 

tar resurser alltså. Och då kommer dom här sakerna som man skulle jobba mer mål

inriktat med, typ miljöfrågor, i skymundan. Det tenderar till att man måste ställa 

dom åt sidan. 

- Vårt arbetssätt på miljösidan har ju att göra med det dagliga ekorrhjulet hos små

företag. Det ärfullt skaft på alla personer, baserat på det som händer nu. Det finns 

förfå utrymmen att ha någon person som kan jobba långsiktigt, framåt. Man kan 

jobba långsiktigt i form av att sätta budgets och sådana saker. Men annars är små

företagen oerhört nära just nu. 

- Vi har vissa stora saker som vi vill komma till, men som ligger i långbänk p.g.a. 

det är ganska stora investeringar. Och det är sådana saker som man lägger på en lång 

planering. Det är materialhantering och sådana saker som är jobbiga miljömässigt. 

Företagaren PL har en ledningsfilosofi där delegering och samverkan är v ik 

tiga inslag. I produktionsarbetet har personalen givits en stor frihet att agera på 

egen hand, men PL tenderar ändå att driva på, övervaka och styra personalens 

arbete alltför mycket. 
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- Jag är själv ganska snabb av mig och jag kräver gärna det utav andra. Jag är lite 

otålig om saker och ting tar för lång tid och då går jag gäma och stöter på igen. Även 

om det kan vara så att det pågår en process. Vi driver saker och ting i ganska högt 

tempo. Vi far fram ganska vettigt hela tiden, men det kan också säkert vara så att jag 

ibland uppfattas som lite grann för drivande. Inte aggressiv alltså, men jag borde inte 

driva på så förbannat. 

- Det kan bli så för jag är lite grann för snabb. Aven om jag försöker ta tag i mig 

själv, att när jag lagt ut en sak så då ska jag också ge fan i det hela och vänta tills 

resultatet kommer. Men det är inte alla gånger jag lyckas vänta tills svaret kommer, 

alltså. Det är min personlighet och jag brukar säga till dom allra närmaste att det får 

de leva med. För att jag är nog för gammal att ändra på mig nu. 

Frihet att agera och delegering gäller ännu mindre i arbetsmiljöarbetet. Där 

formulerar PL i regel själv de konkreta målen och försöker därefter förankra 

dem hos personalen. Beträffande formerna för arbetsmiljöarbetet uppvisar PL en 

stor osäkerhet och avslöjar att han inte vet hur han ska gå ti l l väga för att nå de 

övergripande målen. 

- Vi ska ha en sån bra arbetsmiljö här att, som nummer ett, ingen ska behöva gå ut 

på jobbet och känna att han/hon mår dåligt, men måste dit för att tjäna sitt levebröd. 

- Men sen därifrån, att veta att man metodmässigt ska jobba si och så ... Sådana 

målsättningar har jag inte, för jag vet inte hur jag ska bygga upp den här biten 

alltså. 

- Vi har inte någon systematisering av, direkt om man tittar på arbetsmiljön så ... 

men vi försöker dra ned på nivån för det här akuta då, för att få ett litet spelut

rymme. Och att komma dithän att vi kan se saker innan de är akuta. Och vi ser mer 

och mer saker innan de är akuta. 

PL upplever att personalen är alltför passiv i arbetsmiljöarbetet och denna 

passivitet kan delvis förklaras av PL:s eget agerande. Hans pondus, utstrålning och 

sätt att agera mot personer som inte är lika snabba i tanke och handling som han 

själv, har lett t i l l personal ogärna tar upp arbetsmiljöfrågor med honom och att 

de heller inte gärna säger vad de anser om hans arbetsmiljöarbete. I utvecklings

samtal med varje anställd har han också haft svårt att nå fram och få bra kontakt 

med alla anställda. 

- Jag ser att det finns lite av en långbänk innan saker och ting kan komma fram till 

mig. Om att något som är galet. Det finns alltså måhända en sådan pondus och 
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kanske en utstrålning fran mig som gör att det inte springs mig till mig så fort med 

varenda sak, 

- Jag har numera individuella sittningar med varje anställd. Bygger upp den här bil

den av människan bakom det hela. Och en del ger mig de uppgifterna, men jag når 

nog inte alla gånger fram. Men det är ju så med människor. Vi är ju olika meddel

samma. 

Maskin A B och företagaren M N 

V i d Maskin A B tillverkas både egna produkter och legoprodukter. De egna 

produkterna som står för ca hälften av omsättningen utgörs av stora hanteringsut

rustningar för sågverk. Volymsvängningama inom denna del av produktionen är 

stora. Legoproduktema tillverkas främst genom skärande bearbetning och har en 

betydligt stabilare och mera lokal marknad. 

Företagets lokaler är trånga för den verksamhet man bedriver. Den maskin

layout som fmns bidrar t i l l betydande problem med materialflöden och hante

ring. 

Maskinparken håller en bra status med undantag av en omodem kantpress, 

som dock ska bytas ut inom kort. 

Maskin A B ingår i en koncern med ytterligare två företag med verkstadsan

knytning. Företagaren M N köpte företaget tillsammans med en kompanjon 

1992 då det gick i konkurs. Kompanjonerna äger vardera hälften av företaget. 

Efter köpet har företagets utveckling varit mycket positiv jämfört med t i d i 

gare år, då en splittrad ägarsituation hindrade en utveckling. Omsättningen är ca 

30 M k r per år och vinsten 1994 var ca 3 M k r före dispositioner och skatt. Det 

urspmngliga företaget är ett av de äldsta i staden och har ett gott renommé. Det 

har alltid givit en viss lokal status att jobba inom företaget. 

Företaget har en mycket aktiv styrelse som drar uppriktlinjerna för arbetet i 

företaget. Ägarna som ingår i styrelsen ser styrelsen som en viktig resurs för före

taget. 

Den operativa ledningen i företaget är traditionellt organiserad med en 

verkmästare och arbetsbeordring i produktionen. De egna produkterna har en 

lång planeringshorisont eftersom många objekt tar mer än 6 månader att t i l l 

verka. För planeringen av tillverkningen av de egna produkterna har man orga

niserat en speciell gmpp. Legotillverkningen har dä remot en mycket kort 

planeringshorisont. Ofta handlar det om ledtider som är kortare än en vecka, 

order måndag och leverans fredag. Inom legotillverkningen utnyttjas ett MPS-

system och arbetarna väljer i samråd med verkmästaren vad de ska arbeta med 

utifrån informationen i MPS-systemet. Framför allt har man lyckats minimera 

omställningsarbetet i bearbetningsmaskinerna genom detta förfarande, samtidigt 

som man lyckats hålla leveranstiderna korta. 
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Maskin AB är organiserat i SAF, Verkstadsföreningen samt Företagama. De 

anställda är organiserade i Metall och SIF. 

Totalt är 32 personer anställda i företaget. Medelåldern är ca 43 år och många 

är äldre än 50 år. De flesta anställda har man övertagit från det konkursdrabbade 

företaget. Endast en kvinna är anställd och hon arbetar i telefonväxeln. Sedan 

1992 har man nyanställt 10 personer och ingen har slutat. Personalen har fast 

månadslön som ligger kr ing 15000 kr per månad, vilket är över genomsnittet för 

branschen. 

I företaget finns utbildade huvudskyddsombud och skyddsombud för de 

olika verksamhetsgrenarna. M N anser att skyddsombuden är bra och kunniga. 

Man har organiserat en skyddsgrupp som består av två arbetare, M N och verk

mästaren. Gmppen träffas 3 gånger per år och behandlar aktuella arbetsmiljö-

ärenden. Före sammanträdena går gmppen en skyddsrond i lokalerna. Företaget 

är anslutet t i l l en företagshälsovård, som man upplever fungerar bra, där man 

utnyttjar både medicinsk och teknisk kompetens. 

Den främsta anledningen t i l l att företagaren M N inte lyckats med sitt arbets

rniljöarbete är fö rmodl igen att företaget inte haft tillräckligt med resurser för att 

göra det. Andra väsentliga anledningar är svåra att finna, även om ambitionerna i 

arbetsmiljöarbetet inte är speciellt höga. Tillsammans med sin kompanjon köpte 

han ett foretag som var nedkör t ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Under de 

följande åren har man fått ägna tid och resurser t i l l att vända utvecklingen, vilket 

man också lyckats bra med, åtminstone ekonomiskt. 

-Ja alltså, i princip är det ju allting som kan förbättra arbetsmiljön för dom 

anställda. Det kostar ju pengar, va. Och det är ju både små och stora summor, va. Så 

att... Vi har ju i vår här lagt ett nytt tak på två av skeppen här. Och det är väl 

klart att det går lös på 250 000 kr. Förut så regnade det in här. Det var ju inte bra 

för arbetsmiljön på många sätt. Så att det är sådana här saker man får ta i mån av 

resurser och vi har ju gjort det kontinuerligt under de här tre åren som vi har haft 

den här verksamheten. 

M N förväntar sig förbättrad fysisk arbetsmiljö och trivsel genom arbetsmiljö

arbetet. Speciellt trivsel lägger han ett stort värde på. Han har också märkt att 

trivseln ökats tack vare olika arbetsmiljöåtgärder. De viktigaste resultaten är dock 

att personalen är frisk och närvarande. Trivsel och närvaro ger goda produk

tionsresultat och effektivitet enligt M N som är nöjd med resultaten. 

- Det viktigaste resultatet av arbetsmiljöarbetet är ju att folket inte är sjuka, att de 

finns på arbetsplatsen. Det är ju för mig väldigt väsentligt. Att man är här och inte 

hemma och är sjukskriven. Jag ser en direkt kopplingen där. Ja det kan ju också bli 

en trivselfråga, va. Och det år ju mycket väsentligt. Om man kan öka trivseln med 

miljöförbättringar så att säga. 
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- Jag har den åsikten att är det så att har vi en bra miljö och en bra trivsel här så pro

ducerar vi ju mer, va. Det är krasst så, va. Det är en ganska direkt koppling som jag 

ser det och det är det som driver mig att jobba med arbetsmiljön. Ja, det är ju inte så 

att, det måste jag ju erkänna. Det är ju inte så att ... Vi går ju och tittar påför

bättringar och det är ju både miljöförbättringar och produktionsförbättringar. Men 

dom där häller på att gå in i varandra, va. Så att även produktionsförbättringar kan 

ju vara en miljöförbättring och en miljöförbättring är oftast en produktionsförbättring. 

Så att det är ju ett förbättringsarbete i stort alltså. 

M N har inga egna höga krav på arbetsmiljön i företaget och ambitionerna är 

inte så höga, att följa lagstiftning och successivt förbättra arbetsmiljön. 

- Först och främst ska vi försöka följa den lagstiftning som finns nu. Och sedan att 

fortsätta att förbättra den inre miljön härpå verkstaden. 

M N är dock klart medveten om bristema i arbetsmiljön. Lika medveten är 

han om sin egen bristande erfarenhet och kunskap i arbetsmiljöfrågor. Han 

kompenserar bristema genom att ta hjälp av sakkunniga, bl a företagshälso

vården. M N som inte är nöjd med den egna insatsen hoppas dock att företags

hälsovården ska kunna göra mer för företaget. 

Storsåg A B och företagaren S T 

V i d Storsåg A B tillverkas sågat och hyvlat klenvirke. A l l produktion är kundan-

passad. Cirka 60 procent av produktionen exporteras t i l l övriga Europa. K u n 

derna utgörs främst av möbeltillverkare. 

Produktionslokalerna är i bra skick, rymliga och nybyggda. Maskinparken är 

effektiv, driftsäker och modem. 

Företaget har expanderat starkt under 1994 och 1995. Både produktionsvo

lym och omsättning har mer än fördubblats sedan 1993. Företagaren ST b e d ö 

mer att expansionen kommer att avta och att antalet anställda i företaget kommer 

att stanna under 50 penoner. Omsättningen är ca 140 M k r per år och vinsten var 

1994 ca 17 M k r före skatt. Företaget är ett av de mest framgångsrika privata såg

verken i länet och företagaren ST förklarar att framgången har många orsaker, 

inte minst en mycket duktig personal. 

ST äger ca 40 procent av aktierna i företaget. Två syskon som också arbetar i 

företaget äger resterande aktier. 

ST arbetar mest som produktionschef. Den direkta operativa planeringen 

baseras på kundorder, där framförhållningen varierar mellan några timmar t i l l 

några dagar. ST styr verksamheten med hjälp av förstemän som ansvarar för de 

olika produktionsavsnitten, men han styr även mycket genom direktkontakt 
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och diskussion med berörd personal. Företagsledningens strategiska planering 

sträcker sig över ca 2-3 års horisont. 

Företaget är anslutet till Företagarna, men ägarna är passiva medlemmar. De 

flesta i personalen är organiserade i Träindustriarbetarförbundet. 

Sammanlagt 40 personer är anställda, varav 3 kvinnor som arbetar i administ

ration och städning. Personalen är relativt ung, medelåldern ligger klart under 

35 år och man har bara en person som är äldre än 60 år. De flesta anställda bor i 

samhället där företaget är beläget. Personalomsättningen är mycket låg. Under 

1995 har endast en person slutat, samtidigt som 5 personer har anställts. Persona

len har en kompetensbaserad t imlön med ett mindre inslag av produktionsbo-

nus. Lönenivån varierar mellan ca 13600 - 15900 kr /månad, men det är endast 

förstemän som kommer upp i den högre nivån. De flesta har löner som obetyd

ligt överskrider 13600 kr /månad. 

På företaget finns ett skyddsombud som ST bedömer som kunnigt och 

vettigt. Man har ingen skyddskommitté eller någon form av arbetsmilj ögmpp. 

Istället diskuterar ST de aktuella spörsmålen med berörda arbetsledare. Företaget 

är inte anslutet t i l l någon företagshälsovård eftersom ST inte ser nyttan med en 

anslutning. 

Företagaren ST förväntar sig främst att personalen ska trivas och att sjukfrånva

ron ska vara låg tack vare arbetsmiljöarbetet. Han förväntar sig också att detta ska 

bidra t i l l hög produktion. De verkliga utfallen visar också på detta menar ST. 

- Jag förväntar mig att personalen ska trivas och ma bra och att sjukfrånvaron ska vara 

låg. Det sista är speciellt viktigt, men alla är ju egentligen viktiga för dom påverkar 

ju produktionen. Allt hör ihop och är svårt att skilja ut. Egentligen har jag nog all

tid haft dom här förväntningarna på arbetsmiljöarbetet, men det är på de senaste åren 

som jag tydligt sett att dom varit riktiga, att jag haft rätt. 

Det är vanskligt att bedöma graden av framgång i ST:s arbetsrniljöarbete. Han 

själv betecknar arbetsmiljön som ganska bra och det är svårt för en utomstående 

att motsäga det. Huvudintrycket från besöken är ett välskött och mycket prydligt 

sågverk. Företaget har dock helt klart bmti t mot viktiga arbetsmiljöregler, bl a 

säkerhetsföreskrifter och regler för vad ungdomar under 18 år får arbeta med. 

Detta har resulterat i olycksfall och åtgärder från Yrkesinspektionens sida. ST har 

en mycket stark aversion mot Yrkesinspektionen på gmnd av en gammal kon

flikt och han undviker kontakter med inspektionen så långt det är möjligt. Detta 

har förmodligen påverkat yrkesinspektöremas bedömning att arbetsmiljöarbetet 

är mindre framgångsrikt vid företaget. 

- Vi har ju inte mycket att göra med Yrkesinspektionen. Dom är hit ungefär vart 

annat år och då säger dom inte så mycket. För 20 år sedan var en inspektör hit och 

skulle stänga fabriken. Han hade helt orimliga krav, men han fick ju backa ordent-
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ligt eftersom han inte hade stöd för sina krav. Det är samma inspektör idag men han 

har ju fått lära om. Då var vi ett litet företag och det var väl lättare att ge sig på oss 

då än vad det är i dag. Jag försöker ha så lite kontakt med Yrkesinspektionen som 

möjligt. Man ska inte krångla till tillvaron i onödan. Yrkesinspektionen är inte rätt

vis heller. Det är stora skillnader mellan distrikten, det vet jag eftersom jag sett vad 

som tillåts i andra län. Det är betydligt hårdare krav här och det är inte rättvist. 

Genom att ST arbetet mycket på olika platser i produktionen, och for t 

farande gör det, har han en stor egen erfarenhet av arbetsförhållandena. Detta är 

en stor fördel i hans arbetsmiljöarbete samtidigt som det kan utgöra en nackdel. 

Arbetsmiljöarbetet har blivit mycket av ett ensamarbete för ST. Han har inte 

lyckats engagera personalen i arbetsmiljöarbetet. Den är ganska passiv, ställer inte 

krav och kommer inte heller med förslag. Istället far han mana på personalen för 

att fa i n synpunkter. Han har t o m svårt att fa vissa personer att alls yttra sig. 

- Jag har ju arbetat i företaget sedan jag var 10 år och jag fick ledande uppgifter 

redan som 16-åring. Så jag har ju haft många år som givit värdefull erfarenhet. Jag 

kan ju verksamheten utan och innan. Men just för arbetsmiljöarbetet är väl min 

erfarenhet varken stor eller liten, tycker jag. 

- Jag har väl egentligen inte tänkt på vad som gjort att vi jobbar på det här sättet 

med arbetsmiljön. Det är väl mest baserat på egen erfarenhet och sådant som man sett 

hos andra. ... skulle jag tro. Jag har ju mycket egen erfarenhet av arbetsmiljön här 

eftersom jag har jobbat med precis varenda uppgift som finns sedan jag var grabb. Jag 

jobbar ju fortfarande en hel del i produktionen trots att företaget börjar vara ganska så 

stort. Det gör ju att jag vet vilken arbetsmiljö personalen har och vad som är viktigt 

att rikta in sig på. 

- Jag tar tag i arbetsmiljöproblemen när de dyker upp. Det är inte så att jag går och 

letar problem. Det finns tillräckligt av dem ändå. Men vi jobbar nog ändå en hel del 

förebyggande om man tänker efter. Arbetsrotationen t.ex. är ju förebyggande. Det 

mesta förebyggande handlar ju om att man försöker eliminera störningar i produk

tionen och då kommer ju arbetsmiljön också in. Lågkonjunkturen har gjort att folk 

stannar längre och då har det ju gått att jobba med arbetsmiljön på ett mera lång

siktigt sätt. Det handlar ju om att skola in folk så att de jobbar på ett bra sätt, för 

företaget och för dom själva. 

- Men ändå är det många som inte intresserade av sin egen arbetsmiljö och då får jag 

ju mana på och försöka få dom mer intresserade och ja ...få dom att göra som man 

ska göra. 
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- För mig är direktkontakten med produktionen mycket viktig. Jag träffar ju folk 

hela tiden på ett naturligt sätt och då är det ju lätt att prata om olika saker. Det kan 

ju många gånger vara ganska hårda diskussioner, men jag försöker alltid att förankra 

beslut bland personalen. ... Problemet är ju att en del inte säger någonting. Det blir 

svårt att få in vettiga synpunkter från folk som man måste dra orden ur. 

- Personalen påverkar inte arbetsmiljön så mycket själva. Jag får jaga på de festa i 

det fallet. Nog fmns det några som är intresserade, men det är stora skillnader 

mellan individerna. Visst händer det att jag får signaler från personalen om olika 

problem och om vad som dom tycker bör göras, men det är lite till och från det där. 

Mest får jag jaga på dom. 

ST förefaller ha en stor förmåga och vilja att genomföra det han föresatt sig. 

Han har ett mycket stort behov av att lyckas i allt han företar sig, även i arbets

miljöarbetet . A t t arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön inte är bättre än det och 

den är kan primärt tillskrivas att han inte lyckats involvera personalen i arbets

miljöarbetet. Han önskar dock att personalen ska visa ett bättre intresse, men han 

vet inte hur han ska åstadkomma det. 

- Jag vill att arbetsmiljöarbetet ska fortsätta på det sätt som vi har det idag. Vi jobbar 

kontinuerligt och låter alla beslut mogna så vi inte förivrar oss. Personalen ska ha 

intressanta och stimulerande uppgifter. Vi själva ska bestämma vilka arbetsmiljösats

ningar vi ska göra. Det ska vara våran egen vilja som styr, inte något utifrån. Man 

det skulle vara bra om vi kunde öka intresset för miljöfrågorna hos de som är minst 

intresserade. I dagsläget är de allfför ointresserade av arbetsmiljön. Men jag vet inte 

hur man ska kunna förbättra den biten. 

Grovmekan A B och företagaren G N 
V i d Grovmekan A B tillverkas grova stålkonstmktioner, oftast på beställning av 

ett lokalt storföretag. Man har även en betydelsefull tillverkning av specialmaski

ner för detta storföretag. Dessutom förekommer viss verksamhet med maskin-

bearbetning av detaljer, samt små uppdrag åt lokala företag och även åt privat

personer. 

Genom tidigare statsbidrag har företaget skaffat en mycket omfattande 

maskinpark som fortfarande är i relativt gott skick, även om den inte är helt 

modern. 

Verkstadslokalerna har byggts ut successivt under årens lopp och det har 

resulterat i ett ogynnsamt materialflöde med många transporter mellan olika 

lokaler. Den omfattande maskinparken har också skapat en trängsel som bidrar 

t i l l att försvåra materialhanteringen. 

Företaget har klarat lågkonjunkturen under början av 90-talet bra. Man har 

inte haft några förlustår, utan i stället har vinstema varit goda. Storleken på verk-
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samheten och företaget har varit stabil under lång tid. Omsättningen var 1994 ca 

32 M k r och lönsamheten var relativt god. Ett lokalt storföretag står för ca 80 

procent av omsättningen medan resterande del baseras på ca 500 små kunder. 

Företaget har som motto att ingen kund är för liten. Inställningen kan ibland 

resultera i förlustuppdrag, men man anser att det kompenseras av den goodwill 

som man får när alla behandlas med respekt. 

Chefen, här betecknad med G N , äger en tredjedel av företagets aktier. Två 

andra delägare innehar en tredjedel vardera. 

Under sig har G N tre arbetsledare som ansvarar för var sitt verksamhetsom

råde, maskinbearbetning, plåtarbeten, montering och reparation. Planeringen av 

arbetet baseras på ett int imt samarbete med kunderna, främst med det lokala 

storföretaget. Arbetsledarna agerar tämligen självständigt och arbetar även med 

försäljning av företagets tjänster. Själv arbetar G N mest med övergripande sam

ordning och rent konstmktionsarbete, hans tidigare huvudsyssla. 

Företaget är organiserat i SAF, V I och Företagarna. Verkstadspersonalen är 

organiserad i Metall. 

Sammanlagt 43 personer är anställda, 37 arbetare och 6 tjänstemän. A v dessa är 

endast en kvinna, en kontorist. Åldersstrukturen bland personalen är mycket 

homogen. Nästan alla är mellan 35-45 år gamla och medelåldern ligger kring 40 

år. Man har bara några få personer mnt 60-års ålder. Penonalomsät tningen har 

varit mycket låg de senaste åren, i genomsnitt så har mindre än en person per år 

slutat. Tidigare har omsättningen varit betydligt högre och G N anser att den 

följer konjunkturerna. De flesta i företaget har jobbat hos Grovmekan A B 

mellan 10-15 år. G N har valt att ta ut övertid istället för att nyanställa. Han har 

haft som strategi att välja uppdrag som passar företaget och att hålla personal

styrkan konstant istället för att ta på sig så många uppdrag som möjligt och öka 

personalstyrkan. Personalen har fast månadslön plus ett beting som utgör ca 10-

15 procent av den fasta lönedelen. Lönenivån ligger kring 16000 k r /månad och 

kan under vissa fömtsättningar vara ännu högre . 

Det finns inget skyddsombud vid företaget. Det tidigare ombudet har avsagt 

sig uppdraget på gmnd av att han upplevde det som mycket otacksamt. G N 

menar att skyddsombuden hamnar i en slags mellanställning och att Metall stöttar 

de egna för dåligt. Det regionala skyddsombudet från Metall bevakar nu arbets

miljön v id företaget så länge som ordinarie skyddsombud saknas. Man har ingen 

skyddskommitté vid Grovmekan A B eftersom G N föredrar att hålla direkt

kontakt med personalen istället för att gå genom ombud. Företaget är ej anslutet 

t i l l någon företagshälsovård. 

Företagaren GN:s mindre framgångsrika arbetsmiljöarbete har flera samver

kande förklaringar. G N förväntar sig att arbetsmiljöarbetet nära nog ska bära sina 

kostnader genom en minskad sjukfrånvaro. Han hoppas även att arbetsmiljön ska 

bli bättre, men han är osäker på om det verkligen kommer att bli så. De v ik t i 

gaste verkliga resultaten är en hög närvaro vilket bidragit t i l l flyt i produktionen. 
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G N är nö jd med dessa resultat och att arbetsmiljön håller en acceptabel nivå. 

Han betonar att resultaten i första hand beror på hur personalen uppträder och 

inte på hur han själv agerar. Även om så är fallet så frånsäger han sig därmed ett 

stort eget ansvar för arbetsmiljön. 

- Självfallet så förbättrar man det man kan och det som är möjligt. Det behöver ju 

inte vara en lag till för att man ska förbättra. Utan det är ju det att det ger så 

mycket i slutändan om du får ned ex sjukfrånvaron och ... Så att det bör ju betala 

sig självt nära på. Så det är väl det jag kanske förväntar mig av det. 

Trots sina förväntningar ger G N låg prioritet t i l l arbetsmiljöarbetet och agerar 

primärt och kraftigast på det tvång som kommer av Yrkesinspektionens krav. 

Agerandet i övrigt är vagt. 

- Det är väl oftast den där piskan att Yrkesinspektionen ska komma på besök som 

gör att man jobbar med arbetsmiljöfrågoma. Ärligt så är det så. Ja nu är det bara en 

vecka, nu är dom snart här. Nu måste vi göra i ordning allt det här. Så att han får 

komma hit och se fina papper. Det är ärligt. Så är det. Det är ju så att i och med att 

man måste prioritera bland jobb så blir det så. 

G N tycker att han saknar ledningsfilosofi som chef. Han är kritisk t i l l sina 

ledaregenskaper och anser sig allmänt vara en dålig ledare. 

Bristen på klar ledning i arbetsmiljöarbetet är också tydlig. Trots att man 

infört intemkontrol l är arbetsmiljöarbetet inte planerat utan styrs utifrån de pro

blem som uppstår. Det mer frekventa arbetsmiljöarbetet baseras på de krav som 

personalen har. Den är dock passiv och har låga krav på arbetsmiljön, lägre än 

G N som nöjer sig med en acceptabel nivå. Personalens krav och agerande har 

inte ändrats genom införandet av intemkontroll och G N önskar att personalen 

skulle vara mer medveten om och beakta olika arbetsmiljöaspekter i sitt arbete. 

-Jag har nog ingen riktig ledafxlosoft utan sättet att leda har ju utvecklats under 

tiden. Så det är inte nåt som man sitter och tänker på att så och så ska jag vara. 

Människan är som hon är. Sen får man ju anpassa sig. ...En del av personalen är 

ju självgående. De behöver du inte göra något åt medan andra måste man gå in och 

detaljstyra. Man får anpassa sig efter den person man ska jobba med. 

-Jag är nog kanske ganska dålig som ledare. Men det beror ju också med vem som 

man jämför med. 

- Hade vi haft någon påtryckning från personalen, visst hade vi kanske jobbat mer 

med arbetsmiljön då. Det är ju nu snarare så att jag får trycka på där, på vissa perso

ner. 
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Bedömningsska la för internkontroll 

Internkontrollnivåer enligt Arbetarskyddsstyrelsen 1994-10-31 T j Med 5/94 

1 Internkontroll saknas 

- ingen systematik i arbetsmiljöarbetet 

- mtiner saknas 

- ingen eller liten dokumentation 

- ingen fördelning av arbetsuppgifter 

- handlingsplaner saknas 

2 Internkontroll i teorin 

- kartläggning av risker och brister utförd 

- handlingsplan upprättad 

- fördelning av arbetsuppgifter utförd 

- mål fastställda av högsta ledningen 

- mtiner upprättade, i vissa fall dokumenterade 

3 Internkontroll inordnad i verksamheten 

- ett förebyggande arbetsmiljöarbetet t i l l följd av styrning genom mål, 

handlingsplaner, mtiner, instmktioner, fördelade arbetsuppgifter samt 

samarbete i l injen 

- en första revision är utförd 

4 Internkontroll ger effekt 

- arbetsgivaren kan visa på att det förebyggande arbetsmiljöarbetet fungerar 

och ger effekter 
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Intemkontroll i foretagen 

Bakgrund 

För att kartlägga formerna i arbetsmiljöarbetet utnyttjades bland annat en 

intervjuenkät som behandlade intemkontroll . I enkäten fick företagarna gradera 

i vilken omfattning de utförde de moment som ingår i intemkontrollen. 

Momenten var grupperade i fyra områden: utredningar, r iskbedömningar, 

dokumentation samt mtiner. De graderingar som användes var: utförs ej, utförs 

ibland, utförs ofta, utförs alltid. Dessutom fanns svarsalternativen: finns ej behov, 

vet ej. Enkätens utformning framgår av bilaga 8. 

När företagama besvarade enkäten satt jag bredvid dem och noterade de 

kommentarer de hade t i l l sina markeringar samtidigt som deras uttalanden 

spelades in på band för senare utskrift. Frågor från företagama kring 

frågeställningamas betydelse besvarade jag direkt. 

Urvalet av företagare t i l l huvudstudien gjordes i samarbete med 

Yrkesinspektionerna i Luleå och Umeå , Arbetslivsfondema i Norrbotten och 

Västerbotten, lokala företagshälsovårder, samt med hjälp av ISA-statistik. Antalet 

anställda i företagen varierade mellan 6 - 4 3 personer. Genomsnittsvärdet var ca 

20 anställda. 

Urvalet avsåg att ge företagare och företag som befann sig i extremema då det 

gällde arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö. Extremema har här betecknats som 

framgångsrika respektive mindre framgångsrika. Kravet för framgångsrika företag 

var att man där organiserat arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt och att själva arbets

miljön var bra med tanke på den verksamhet som bedrevs. Med mindre fram

gångsrika företag avsågs motsatsen. M e d organiserat bra avsågs inte nödvändigtvis 

att man organiserat arbetsmiljöarbetet enligt intemkontrollkraven. 

Sammanlagt undersöktes 9 företag och företagare som från början bedömts 

som framgångsrika och 11 företag och företagare som bedömts som mindre 

framgångsrika. Företagens storleksmässiga fördelning framgår av tabell 1 nedan. 

Tabell i Storleksmässig fördelning av undersökta företag. 

Antal anställda 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 

Framgångsrika företag, antal 2 3 3 - 1 

Mindre framgångsrika företag, antal 5 1 1 2 2 



Bilaga 13 sid 2 

Resultat 
De företag som här betecknas som framgångsrika företag visade på följande 

resultat. 

Tabell 2 Företagares bedömning av i vilken utsträckning som intemkontrollens 

moment utförs i deras företag. Företagarna LS-FK sköter arbetsmiljö

frågorna på ett framgångsrikt sätt. 

Utförs ej = 1, Utförs ibland = 2, Utförs ofta = 3, Utförs alltid = 4, 

Finns ej behov = EB, Vet ej = VE. 

Företag L S P T T A S Y T T R L M L Y D F K Medel 

Antal anställda 6 6 16 17 18 22 24 26 41 19.56 

Utredning av 

sjukfrånvaro 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.89 

arbetsolyckor EB 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

arbetssjukdomar EB 4 EB 4 4 V E 4 4 4 4.00 

tillbud EB EB 4 4 4 4 4 2 4 3.71 

Riskbedömning av 

tekniska arbetsredskap EB 4 4 4 4 2 3 4 3 3.50 

kemiska produkter EB 1 EB 3 4 4 2 4 4 3.14 

arbetsmetoder 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3.22 

organisation 4 4 EB 4 4 4 EB 4 3 3.86 

Dokumentation av 

utredningar 1 1 EB 1 3 2 4 2 3 2.13 

riskbedömningar 1 EB EB 1 4 2 EB 2 1 1.83 

mål för arbetsmiljön 1 EB 4 2 4 3 1 3 1 2.38 

samarbete, delegering, 3 4 2 3 4 4 1 4 1 2.89 

förebyggande planering 3 EB EB 1 4 3 1 3 V E 2.50 

handlingsplaner 1 EB 4 2 4 2 2 3 1 2.38 

åtgärdsplaner 1 EB 4 1 4 2 2 3 1 2.25 

Rutiner för 

delegering 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3.67 

arbetsmiljörevisioner 3 2 4 2 4 2 1 3 1 2.44 

personalutbildning 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3.22 

Kraven på utredningar efterlevs bra enligt företagarna. I de fall där man angi

vi t att det inte fmns behov av utredningar har det varit företag där man aldrig 

haft vissa situationer som kräver utredning, exempelvis fall av arbetssjukdomar. 

Utif rån företagamas kommentarer om tillbud bedömer jag att de definierar 
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tillbud som mindre olycksfall, snarare än som händelser som kunnat leda t i l l 

olycksfall. Jag bedömer därför att man i praktiken inte utreder tillbud i den 

omfattning som man anger, men att man ofta utreder mindre olycksfall. 

Insatserna vid riskbedömningar varierar enligt företagama, men totalt sett så 

efterlevs kravet på riskbedömningar tämligen bra. V i d bedömningar av tekniska 

arbetsredskap och kemiska produkter baserar man sig mycket på leverantöremas 

uppgifter och i mindre omfattning på egna bedömningar. För mindre tekniska 

arbetsredskap, t.ex. handhållna maskiner, görs som regel inga egna kontroller 

utan företagarna utgår i från att redskapen ska vara kontrollerade, uppfylla gäl

lande säkerhetskrav och kunna hanteras säkert. För arbetsmetoder och organisa

tion gäller det är vanligast att göra riskbedömningar när verksamheten avviker på 

ett väsentligt sätt från det normala, exempelvis när man tillverkar någon ny pro

dukt eller någon produkt som kräver speciell behandling. I de fall man angivit 

att det ej krävs riskbedömningar har riskområdet ej funnits eller haft mycket 

liten omfattning. 

Kraven på dokumentation är de krav som efterlevs sämst av företagarna. A v 

de nio företagarna är det bara två som anger att det utförs en grundligare doku

mentation hos dem. En stor del av dokumentationskraven utförs aldrig och den 

främsta anledningen till detta är att företagarna inte upplever egna behov av att 

dokumentera. I det största företaget är dokumentationen minimal samtidigt som 

arbetsmiljön, enligt min mening, är extremt god. Anmärkningsvärt är att chefen 

för det största företaget inte vet om det utförs förebyggande planering av arbets

miljön. Jag bedömer här att chefen underskattat de insatser som gjorts samtidigt 

som man varit mycket duktiga på att direkt lösa problem som uppstått. För 

dokumentationen av sjukfrånvaro, arbetsolyckor och arbetssjukdomar har f ö r e 

tagarna främst bedömt de insatser som man gör utöver det obligatoriska i fyl lan

det av blanketter för registrering och anmälan etc. Dessutom har man vägt in att 

det sällan behövt göra utredningar och dokumentera dem. Detta är några anled

ningar t i l l de låga värden som visas i Tabell 2. Til lbud, i praktiken mindre 

olyckor, dokumenteras inte. 

De framgångsrika företagen verkar tillämpa mtiner i stor utsträckning. Ett 

undantag är dock arbetsmiljörevisioner. Bara två företag har revisioner som 

uppfyller intemkontrollkraven. 
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De företag som betecknas som mindre framgångsrika visar på följande resultat. 

Tabell 3 Företagares bedömning av i vilken utsträckning som intemkontrollens 

moment utförs i deras företag. Företagen J-Tsköter arbetsmiljöfrågoma på 

ett mindre framgångsrikt sätt. 

Uförs ej = 1, Utförs ibland = 2, Utförs ofta = 3, Utförs alltid = 4, 

Finns ej behov — EB, Vet ej = VE. 

Företag P E SI F T G E T K H L S G P L M N S T G N Medel 

Antal anställda 6 6 7 9 9 13 25 30 32 40 43 20.00 

Utredning av 

sjukfrånvaro 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3.82 

arbetsolyckor 4 4 4 EB 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

arbetssjukdomar 4 4 3 EB 4 4 3 4 4 4 V E 3.78 

tillbud VE VE 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3.56 

Riskbedömning av 

tekniska arbetsredskap 4 4 2 EB 4 2 2 2 2 4 3 2.90 

kemiska produkter 4 4 3 EB EB 2 EB 4 4 4 3 3.50 

arbetsmetoder VE 4 2 4 EB 2 3 2 2 4 4 3.00 

organisation 4 4 3 V E EB 1 2 4 2 4 EB 3.00 

Dokumentation av 

utredningar 4 2 4 1 2 4 1 2 4 3 4 2.82 

riskbedömningar EB 1 1 1 EB 1 1 2 4 1 3 1.67 

mål för arbetsmiljön VE 2 1 1 EB 1 1 1 1 1 4 1.44 

samarbete, delegering, EB 1 3 1 EB 1 1 4 2 1 4 2.00 

förebyggande planering EB 1 3 1 2 1 1 2 1 1 EB 1.44 

handlingsplaner VE 1 2 1 1 1 1 4 2 1 4 1.80 

åtgärdsplaner VE 2 3 1 1 1 1 4 4 1 4 2.20 

Rutiner för 

delegering VE 2 3 1 4 1 3 4 3 4 4 2.90 

arbetsmiljörevisioner VE 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1.50 

personalutbildning 4 2 2 1 1 1 2 3 2 4 2 2.18 

Kraven på utredningar följs ganska bra även i de mindre framgångsrika före

tagen. I ett företag utreder man inte alltid frånvaro utan man nöjer sig med att 

notera den så att löneutbetalningarna blir korrekta. V i d längre frånvaro kontak

tar man dock den frånvarande och utreder situationen. En företagare har inte 

upplevt arbetsolyckor och arbetssjukdomar i företaget och har därför inte sett 

något behov att utredning. Liksom i de framgångsrika företagen definierar före

tagarna t i l lbud som mindre olyckor snarare än händelser som kunnat leda t i l l 
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olyckor. Jag bedömer därför att man utreder til lbud i väsentligt mindre omfatt

ning än vad man angivit. Anmärkningsvärt är att chefen för det största företaget ej 

vet om man utreder arbetssjukdomar i företaget. 

Riskbedömningar av tekniska arbetsredskap utförs i mindre omfattning än 

riskbedömningar av kemikalier, trots att 10 av 11 företag har omfattande maski

nell utmstning. Företagarna förklarar oftast detta med att de litar på att maskin-

tillverkama tillverkat utmstningama så att de fungerar på ett säkert sätt. Några 

företagare anger att deras utmstningar är så säkra och att alla vet hur de ska hante

ras, så därför finns det inget behov av att bedöma riskerna med dem. Arbetsme

toderna i företagen förändras knappast varför riskerna med dem sällan eller ald

rig bedöms, menar flera företagare. Flera av företagama har svårt att se att organi

sationen i företaget skulle påverka riskerna i arbetet fö r personalen på något 

markant sätt. Därför utförs denna riskbedömning aldrig eller bara ibland. 

Dokumentationen av arbetsmiljöarbetet utförs ej eller bara ibland i många 

företag. Generellt gäller här att företagarna inte upplever något behov att doku

mentera det. Många företagare har även en minimal dokumentation av övrig 

verksamhet i företaget och därför upplevs kravet på dokumentation som besvär

ligt och onödigt. Den enda dokumentation som utförs i någon större omfattning 

är dokumentationen som krävs för sjukfrånvaro, arbetsolyckor och arbetssjuk

domar. M e d dokumentation avser här företagarna att fylla i och kopiera de 

blanketter som måste fyllas i . Ti l lbud, i praktiken mindre olyckor, dokumente

ras knappast alls. 

Rutiner for delegering av ansvar och befogenheter tillämpas främst i de större 

företagen. För arbetsmiljörevisioner i någon form har man nära nog genomgå

ende bristande mtiner. Personalutbildning bedrivs sporadiskt och i de flesta fall 

endast när det föreligger ett akut behov, t.ex. för att kunna utnyttja en nyinköpt 

maskin. Endast ett företag utför den revision som krävs. 

E n jämföre l se mellan framgångsrika och mindre framgångsrika 
V i d en jämförelse av arbetsmiljöarbetet i framgångsrika respektive mindre 

framgångsrika företag så framträder både stora likheter och skillnader. De flesta 

kraven uppfylls bättre i de framgångsrika företagen. De framgångsrika företagen 

uppvisar även relativt sett färre Vet ej-svar och fler Finns ej behov-svar än de 

mindre framgångsrika företagen. Sammanfattningsvis ger det en bild av ett bättre 

organiserat arbetsmiljöarbete i de framgångsrika företagen. 

Då det gäller utredningar av sjukfrånvaro, arbetsolyckor, arbetssjukdomar 

och ti l lbud är likheterna mellan företagsgrupperna stora. 

Riskbedömningar av tekniska arbetsredskap utförs oftare i de framgångsrika 

företagen. Däremot är förhållandet det omvända för kemiska produkter. Någon 

förklaring t i l l detta ges inte av företagamas kommentarer. I de framgångsrika 

företagen är företagarna mer medvetna om att arbetets organisation kan skapa 
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risker och det är förmodl igen en anledning t i l l att riskbedömningar av organisa

tionen utförs oftare där. 

Dokumentationen av utredningar verkar vara mera frekvent i de mindre 

framgångsrika företagen, men vid besvarandet av enkäterna har företagarna 

bedömt olika saker, vilket framgår av kommentarerna t i l l Tabell 2 och 3. M i n 

bedömning är att de framgångsrika företagen dokumenterar sina utredningar 

bättre än de mindre framgångsrika företagen och inte tvärtom, vilket Tabell 2 

och 3 indikerar. 

Dokumentationen av mål för arbetsmiljön, samarbete, delegering, samt före

byggande planering förekommer oftare i de framgångsrika företagen. Hand

lingsplaner upprättas mer ofta i de framgångsrika företagen medan åtgärdsplaner 

utformas ungefär lika ofta i både företagsgrupperna. M i n uppfattning är att de 

framgångsrika företagen har en klarare bild av vad de vi l l åstadkomma inom 

arbetsmiljön och att det avspeglar sig i en något mer omfattande dokumentation. 

Rutinerna i arbetsmiljöarbetet för delegering, arbetsmiljörevisioner och 

personalutbildning är klart mer frekventa i de framgångsrika företagen än i de 

mindre framgångsrika. 
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