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Förord
Arbetslivsinstitutet (ALI) utgjorde fram till nedläggningen 2007 ett nationellt kunskapscentrum beträffande arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor i ett brett perspektiv. Institutets forskare,
som representerade olika vetenskapliga discipliner, hade i likhet med sina kolleger i universitetsvärlden till uppgift att prestera forskning på hög internationell nivå. Men medan de universitetsbaserade forskarna också hade ett tydligt åtagande att undervisa studenter, var det
för ALI-forskarna den s.k. tredje uppgiften, samverkan med det omgivande samhället, som
hade prioritet vid sidan av forskningen. Arbetslivsinstitutet hade till följd av sin mångvetenskapliga uppbyggnad särskilt goda förutsättningar att ta sig an forsknings- och utvecklingsuppgifter inom arbetsmiljöområdet, där problemen ofta kräver belysning utifrån mer än en
enda forskningsdisciplin.
Ett uttryck för Arbetslivsinstitutets strävan att ta sig an arbetslivets ofta ytterst komplexa
problem och frågeställningar var den satsning på mångvetenskapliga teman som utvecklades
vid ALI under senare delen av 90-talet. Avsikten med temasatsningarna var att belysa för
samhället viktiga områden. Arbetet genomfördes genom samverkan mellan ALI-forskare och
forskare vid universiteten – ofta representerande Sveriges ledande forskningsmiljöer. Beroende på områdets karaktär och forskningsbehov kunde tema byggas på olika sätt, men
gemensamt var en tydlig inriktning på att kommunicera forskningsresultat till praktiker. I det
första av ALIs teman enligt denna modell, ”Skolliv”, genomfördes en rad delstudier med inriktning på skolans arbetsmiljöproblem. Här ingick människan i skolan: arbetsglädje, utveckling, hälsa; den fysiska miljön i skolan: exempelvis luft-, ljud- och ljusförhållanden, standard
på lokaler, inredning och utemiljö samt underhåll för dessa, ergonomi; vidare arbetet i skolan: arbetssätt, samarbete och organisation. Resultaten kommunicerades över en särskild
webbplats, www.skolliv.nu. (När detta skrivs fungerar denna webbadress fortfarande, med
länkar till Göteborgs universitet och Skolverket.)
En rad temasatsningar genomfördes i början av 2000-talet, delvis med Skolliv som mönster.
Inriktningen hos tema stämdes av genom dialoger med intressenter i arbetslivet. När Arbetslivsinstitutet regionaliserades gavs de nya regionala etableringarna särskilda profiler, och fick
möjlighet att ta initiativ till temasatsningar. Vid tiden för nedläggningen av Arbetslivsinstitutet 2007 hade exempelvis av ALI Syd i Malmö startats upp temat ”Ett inkluderande arbetsliv”, med sikte på marginaliserade grupper. Och vid ALI Väst i Göteborg pågick då ett tema
där företagshälsovården stod i centrum: ”Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande
㋈rbetsmiljöarbete” (SMARTA). Detta tema, som initierade föreliggande bok, berörde tre huvudområden:
•
•
•

Strategier för ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete.
Metoder och arbetssätt för ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete.
Kommunikation, aktörer, intermediärer och nätverk för ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete.

I temat medverkade forskare i nio projektgrupper. Samverkan innefattade forskningsavnämare som arbetsmarknadens parter, myndigheter och försäkringsbolag.
Arbetet inom SMARTA var i full gång vid beslutet om ALIs nedläggning i november 2006. Beslutet innebar att arbetet avbröts – all finansiering upphörde vid årsskiftet 2006/2007. Då
pågick bland annat arbete på en kunskapsöversikt inom området, med mål att visa på nöd-
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vändigheten av att anlägga ett brett perspektiv i studier av arbetsmiljöfrågor och att klargöra
arbetsmiljöarbetets strategiska betydelse.
Arbetet med denna kunskapsöversikt har nu kunnat slutföras, men, som redaktörerna påpekar, med en synnerligen fördröjd tidplan och utan den ekonomiska uppbackning som ALI
ursprungligen garanterat. Detta har givetvis påverkat arbetets omfattning och rapportering.
Fördröjningen kan möjligen marginellt ha påverkat aktualiteten när det gäller beskrivningarna av arbetsmiljöarbetet i de nordiska länderna – en i sig värdefull sammanställning – men i
övrigt är presentationerna fortfarande helt aktuella. Vissa delstudier har publicerats separat
under mellantiden. För en fullständig bild av erhållna resultat inom SMARTA hänvisas till
publikationslistan.
Man kan fråga sig om fördröjningen med att publicera arbetet innebär att själva ämnet, arbetsmiljöarbetet, mist sin aktualitet. Men så är uppenbarligen inte fallet. Alliansregeringen
har sett företagshälsovård som ett viktigt verktyg när det gäller att driva ”arbetslinjen”, och
att minska ”utanförskapet”. Ett arbetsmiljöpolitiskt råd har inrättats. En delegation för kunskapsområdet företagshälsovård har också inrättats ”med uppdrag att övergångsvis upphandla och samordna långa utbildningar, magister och masterutbildningar, i företagshälsovård. Delegationen ska även bilda ett forum för att stödja utvecklingen inom området företagshälsovård och organisera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolor, arbetsmarknadens parter, myndigheter och företagshälsovårdsbranschen för att utveckla en kvalitetsdiskussion som blir vägledande för kunskapsområdet företagshälsovård.” (kommittédirektiv, Socialdepartementet 2009).
Mot denna bakgrund är det av uppenbart stort intresse att det nu kan publiceras en kvalitetsmässigt säkrad kunskapsöversikt om studier av arbetsmiljöarbete.
Redaktörerna har till arbetet knutit författare som utan undantag är framstående forskare
med lång erfarenhet av studier av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Det är enligt min mening den analytiska inriktningen, och den genomgående höga kvaliteten i de ingående delarbetena, som är det här aktuella arbetets stora tillgång och mervärde i relation till tidigare
litteratur inom området.
Roland Kadefors
professor emeritus,
tidigare chef för Arbetslivsinstitutet Väst
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INTRODUKTION
Det perspektiv som ligger till grund för den här antologin utvecklades på 2000-talet i ett
forsknings- och utvecklingsprogram inom Arbetslivsinstitutet: tema ”Strategier, metoder och
arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete – SMARTA”. Tema SMARTA syftade till att bidra
till ett hållbart arbetsliv där arbetsmiljöarbetet ses som en resurs för såväl individen som
företaget. För individen handlar det om hälsa, välbefinnande, kreativitet och förnyelseförmåga, medan det för företaget handlar om att skapa konkurrenskraft, lönsamhet och attraktivitet som arbetsplats. De perspektiv som presenteras är därför präglade av dessa tankar.
Samtliga kapitel i denna bok är skrivna av författare som medverkade i eller hade en koppling till SMARTA1.
Två centrala teman är tydliga i den här boken. Det ena gäller behovet av att ha ett brett perspektiv på arbetsmiljöfrågor, där såväl arbetsmiljöns positiva som negativa aspekter behandlas. Det breda temat gäller inte bara vilka teoretiska perspektiv och begrepp som diskuteras,
utan även de metodologiska ansatser som krävs för ett så brett perspektiv. Det andra temat
gäller kopplingen mellan individnivå och företagsnivå, där arbetsmiljöarbetets strategiska
betydelse är en viktig faktor.
Arbetet med antologin påbörjades innan beslutet om nedläggning av Arbetslivsinstitutet
fattades hösten 2006. Eftersom flera av författarna då var verksamma inom ALI och arbetet
med att färdigsställa antologin var planerat som en aktivitet inom tema SMARTA förändrades möjligheterna att slutföra vissa delkapitel radikalt och antologin i sin helhet försenades.
För att ge rättvisa åt författarna har därför antologins kapitel daterats, då slutversioner har
lämnats från augusti 2006 till januari 2009.

Ett brett perspektiv på arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljörelaterade frågor har länge attraherat forskare från många olika vetenskapliga
discipliner. Forskarna har t.ex. kommit från discipliner inom medicin, psykologi, sociologi,
ekonomi, juridik och olika tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Det är dock inte alltid
som dessa själva har sett sin forskning som arbetsmiljöforskning. En del använder t.ex. beteckningar som (belastnings-)ergonomi, arbetsanalys, arbetspsykologi, studier av säkerhet,
risker, olycksfall, yrkestoxikologi eller arbetsfysiologi, men de forskar alla om ”människans
arbete sett ur individens, företagets och samhällets synpunkt” (Lundgren, Luthman &
Elgstrand 1987) . Arbetsmiljöfrågorna är inte begränsade till individen utan kan också handla
om frågor som har med arbetsgrupper och företag att göra. Ibland utökar man frågornas
omfattning till att även gälla livet utanför arbetet och till samhället som helhet. I de senare
fallen talar man kanske främst om arbetslivsfrågor och om t.ex. folkhälsofrågor.
Ibland har diskussioner om arbetsmiljöfrågor en tendens att ensidigt fokusera ”eländesfrågor” som risker, olyckor, skador och ohälsa. Det finns också ett annat perspektiv som mer
utgår från att flertalet människor inte kommer till skada i arbetslivet utan tvärtom utvecklas
och finner mening genom arbetet och att de är friska. Antonovsky kan ses som en representant för det här perspektivet. Han lyfter fram begreppet KASAM, eller ”känslan av sammanhang” eller i vilken utsträckning som människan finner tillvaron som begriplig och meningsfull, som en viktig aspekt (Antonovsky 1979; Antonovsky 1991).
1

I bilaga 1 ges en litteraturförteckning över publikationer från arbete i tema SMARTA.
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På samma sätt har ofta de negativa sidorna av arbetsmiljöarbete för företag lyfts fram. Arbetsmiljö har ofta enbart setts ur ett kostnadsperspektiv, som en besvärlig fråga som mest
medfört extra arbete för företaget och ökat kostnaderna. Arbetsmiljöarbete har ofta varit en
fråga för specialister av olika slag och en fråga som främst något stabsorgan, som t.ex. personalavdelningen, satts att hantera. Frågor om arbetsmiljön har inte setts som en strategisk
fråga utan som en sidoordnad fråga. Man talar ibland om att frågan har hört hemma i en
”sidovagn” (Frick 1994; Håkansson & Isidorsson 2006).
Många organisationer är idag probleminriktade i sitt arbetsmiljöarbete och arbetar på individnivå. Problem behöver förstås lösas, men det finns all anledning att även arbeta förebyggande och se på de möjligheter som en god arbetsmiljö kan innebära. Det finns flera strategiska val att göra - vilket förhållningssätt man använder, om man skall arbeta förebyggande
och/eller avhjälpande liksom på vilken nivå aktiviteter skall sättas in. Angelöw (Angelöw
2002) har visat på två förhållningssätt:


ett problembaserat, som innebär att man fokuserar på problem, försöker förstå dess
orsaker, anklagar de ansvariga och försöker lösa problemen



ett möjlighetsbaserat, som innebär att man fokuserar på möjligheter, styrkor och tillgångar. Man undersöker vad som fungerar bra, vilka styrkor och tillgångar man har,
försöker förstå orsaker till framgång, ger uppskattning till de som bidragit och skapar
en målbild av framtida framgångar.

En rapport (Hägg, Holmberg, Oudhuis, Olsson & Rosén 2006) redovisar vilka aktiviteter man
kan använda på individ-, grupp- och organisationsnivå för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, och hur dessa kan indelas i förebyggande och avhjälpande (se tabell 1). Beroende
på det förhållningssätt och angreppssätt som man väljer i sitt arbetsmiljöarbete kommer
man att arbeta på helt olika sätt, och välja olika metoder.
Förebyggande

Avhjälpande

Individnivå
Handledning
Coaching

Gruppnivå
Arbetsmiljökartläggning
Grupphandledning
Utbildning i arbetsmiljö
Grupputveckling

Stödsamtal
Krisbearbetning
Stresshantering
Rehabilitering
Drogproblematik

Konflikthantering

Organisationsnivå
Organisationsutveckling
Förändringsarbete
Handledning av chefer
Organisationsutredning
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
Stöd till chefer i samband med förändringar

Tabell 1. Exempel på aktiviteter för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön (från Hägg et al.,
2006)

Det finns ett mycket stort utbud av metoder för arbetsmiljöarbete. I en sammanställning
(Neumann 2006) listas mer än 80 metoder för att arbeta med ergonomifrågor, som t.ex. att
göra riskanalyser, mäta exponering för kemiska ämnen, beräkna krafter vid manuella lyft,
undersöka den psykosociala arbetsmiljön, undersöka en produkts monteringsvänlighet mm.
Det stora antalet metoder visar på att det finns ett betydande intresse för frågorna, men gör
det samtidigt svårt för organisationer som saknar egen djupare arbetsmiljökompetens att
hitta och välja rätt metod.
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Det breda temat gäller inte bara vilka teoretiska perspektiv och begrepp som diskuteras,
utan även de metodologiska ansatser som krävs när man applicerar ett så brett perspektiv.
Arbetsmiljöarbete, och forskning om arbetsmiljöaspekter, utnyttjar många olika metodologiska ansatser, vilket är naturligt när så många vetenskapliga discipliner bedriver forskning
inom fältet. De är dock tydligt att det är ett positivistiskt perspektiv, där undersökningar som
använder sig av någon typ av experimentell uppläggning klart dominerar. Ofta har arbetsmiljöfrågorna då också definierats utifrån ett tämligen snävt perspektiv. I det breda perspektiv
som den här boken företräder ökar intresset för andra metodologiska ansatser, ofta baserade på så kallade ”mjukare” ansatser, t.ex. baserade på ett konstruktivistiskt eller ett hermeneutiskt perspektiv. Fallstudiebaserad forskning, tolkande ansatser, aktionsforskning, interaktiv forskning och fenomenografi är exempel på alternativ till de mer traditionella sätten att
bedriva forskning inom området.

Ett strategiskt perspektiv på arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetets betydelse för företags strategiska överväganden och konkurrenskraft är
det andra centrala temat i boken. Det finns idag många forskare inom ergonomiområdet,
t.ex. Dul & Neumann (2006), som menar att ergonomikunskap kan bidra till en organisations
affärsstrategi och dess möjlighet att nå mål som vinst, kostnadsminimering, produktivitet,
kvalitet, leveransprecision, flexibilitet liksom förmåga att reagera på och möta kundkrav.
Kopplingen mellan arbetsmiljö och konkurrenskraft tydliggjordes i en statlig utredning från
2001, där författarna konstaterar att:
”… det idag finns indikatorer på att ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete, som drivs
av verksamhetens ledning, ger positiva effekter för såväl arbetstagarna som för verksamheten. Arbetsmiljön är således en viktig produktivitetsfaktor och ett allt viktigare
konkurrensmedel.” (Ds 2001:28)

Det finns således kopplingar mellan arbetsmiljö och konkurrenskraft. Trots det bedriver
många organisationer sitt arbetsmiljöarbete vid sidan av den ordinarie verksamheten och
utan att koppla det till övergripande verksamhetsmål. En studie (Håkansson & Isidorsson
2006) av fem företags strategier för sitt arbetsmiljöarbete, visade att arbetsmiljöarbetet inte
var fullt integrerat i den ordinarie verksamheten. I företagen sågs arbetsmiljöförbättringar
snarare som en positiv sidoeffekt av förändringsarbete som gjordes i syfte att förbättra produktionen. Samtliga företag hade delegerat arbetsmiljöansvaret till första linjens chef och
man såg i företagen ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsmått som produktivitet, effektivitet och kvalitet. Däremot var knytningen av arbetsmiljöarbetet till företagets strategiska frågor svag.
En orsak till att arbetsmiljöfrågorna inte lyfts upp som en viktig del av företagets konkurrensförmåga och produktivitet är att det ofta är svårt att påvisa mätbara effekter på företagsnivå
av arbetsmiljöarbete. Det finns emellertid många exempel på att arbete för att förbättra
arbetsmiljön har haft positiva effekter – antalet olycksfall har minskat kraftigt under 1900talet liksom påverkan från kemiska ämnen som asbest. I en kunskapsöversikt (Eklund, Hansson, Karlqvist, Lindbeck & Neumann 2006) sammanfattas kunskapsläget med följande:
•

det finns ett visst stöd för att arbetsmiljösatsningar ofta är lönsamma på organisationsnivå

•

ekonomiska effekter fås framförallt från förbättringar av produktivitet och kvalitet, i
mindre grad från lägre kostnader för frånvaro
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•

det är lättare att visa på effekter som minskade risker, svårare att visa på effekter på
hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Författarna menar att man i enskilda studier har visat att olika typer av insatser ger effekter
som större välbefinnande, bättre arbetsmiljö liksom högre produktivitet, lönsamhet, marknadsvärdering och kundtillfredsställelse. Samtidigt är det svårt att visa på effekter av arbetsmiljöarbete. De för fram tre förklaringar till detta: innehållet i åtgärden, hur åtgärden
genomförs och hur den utvärderas. Innehållet i en åtgärd och hur man genomfört åtgärden
har stor betydelse för den effekt som kan fås. Den absolut svåraste situationen att utvärdera
är när man genomför flera olika insatser samtidigt och får olika effekter. Ett av de vanligaste
problemen är också att insatser för att förbättra arbetsmiljön inte genomförs som planerat.
Författarna menar att det ofta finns brister i sättet att utvärdera en åtgärd och/eller åtgärden som sådan.
Det finns också mycket forskning om kostnader för bristande arbetsmiljö och hur man kan
mäta dessa kostnader. Den så kallade Isbergsteorin (Rose & Orrenius 2006) delar upp kostnader i:


direkta kostnader, som består av kostnader för sjukfrånvaro, sjuklöner, försäkringar,
sociala avgifter, rehabilitering och kostnader för ersättare. Dessa kostnader är synliga
i bokföringen.



indirekta kostnader som utgörs av kostnader som är relaterade till personal, men
också kostnader för bortfall i produktion och brister i kvalitet, tex som en följd av att
en ersättare utan rätt kompetens går in istället för en frånvarande. Indirekta kostnader är svåra att mäta och göra synliga i bokföringen.

I flera studier har man försökt uppskatta hur stora de indirekta kostnaderna är och funnit att
de motsvarar fyra gånger de direkta kostnaderna – ibland mer än så (Rose & Orrenius 2006).
Olika modeller har föreslagits för att knyta samman arbetsmiljöarbete och företagets lönsamhet. Sådana modeller är ofta baserade på så kallade ”cost-benefit”-kalkyler (Corlett
1976; Liukkonen 1994; Liukkonen 1996; Oxenburgh 1997) som ibland utvecklats så att analysen får stöd av en mjukvara. Ett exempel på detta är programmet ProductAbility Basic (Oxenburgh, Marlow & Oxenburgh 2004). Det har också lanserats modeller som är mer generella prestationsmätningsmodeller, men där ”cost-benefit”-analysen utgör en väsentlig del,
som t.ex. Oskar (Organisationens Samlade Kapacitet och Resultatutveckling) (Liukkonen,
Cartwright & Cooper 1999) som knyter samman arbetsmiljöaspekter med bland annat produktivitets-, kvalitets- och effektivitetsfrågor. Modeller av det slaget kan utgöra ett viktigt
instrument för att föra in arbetsmiljöfrågorna i företagens generella verksamhet, synliggöra
såväl de positiva som de negativa ekonomiska konsekvenserna och därmed göra arbetsmiljöfrågorna till en del av företagets underlag för strategiska överväganden.

Bokens disposition
Boken består av fyra delar. Bokens första del tar upp några av de grundläggande begrepp
som förekommer inom arbetsmiljöforskning och som är av central vikt för forskningen inom
området. Detta görs i tre kapitel. Det första kapitlet diskuteras begrepp som arbete, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Det rör sig således om tre grundläggande begrepp inom forskningsfältet. Kapitlet beskriver de olika begreppens bakgrund och hur de har använts i den
svenska diskussionen. I det andra kapitlet presenteras olika perspektiv på inlärning, lärande
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och kunskap. Begreppet lärande ses som de processer då olika former av kunskaper samt
handlings-, vilje- och känslomönster skapas och utvecklas. Kapitlet avslutas med en diskussion av kunskapsbegreppet och om kunskapsintegration, där kunskap betraktas som ett resultat av lärprocesser. Det tredje kapitlet utvecklar det dubbla syftet med arbetsmiljöarbetet
som presenterats i kapitel 1. Det handlar dels om att skapa arbetsglädje, dels om att skapa
lönsamhet. Kapitlet fokuserar på begreppet arbete och hur arbetet kan ses som en målinriktad verksamhet men också som medel för något annat, t.ex. att få materiell vinning, fritid
och en erkänd roll i samhällsstrukturen.
I bokens andra del diskuteras i tre kapitel arbetsmiljöaspekter i förändrings- och utvecklingsprocesser. De lyfter fram frågor av mer strategisk karaktär: hur man väljer att arbeta i förändringsprocesser och vilka metoder man väljer att använda sig av. I det första kapitlet ges
en introduktion till begreppet strategi och förändringsstrategier. Centralt i kapitlet är vilken
syn man har på förändring och vad det ger för konsekvenser för hur man planerar och
genomför en förändringsprocess. Det andra kapitlet handlar om hur man på en arbetsplats, i
ett existerande produktionssystem, kan involvera de anställda i förändringsprocesser med
konsekvenser för arbetsmiljön, arbetets organisering och utformningen av produktionssystemet. Delaktighet och lärande är därför centrala begrepp i kapitlet. Det tredje kapitlet
handlar om arbetsmiljöarbete vid utveckling av nya produkter och produktionssystem, dvs.
för arbetsmiljöer som ännu inte finns. I kapitlet beskrivs hur man i olika faser av en utvecklingsprocess kan beakta arbetsmiljöaspekter och de metoder och verktyg som kan användas,
specifikt datorbaserade verktyg för att beakta arbetsmiljöaspekter i en virtuell värld.
Den tredje delen handlar om metodologiska perspektiv. Forsknings- och utvecklingsarbete
handlar i grunden om att hitta nya svar på väldefinierade forskningsfrågor. I den här delen av
antologin diskuteras dessa frågor i tre kapitel. Det första kapitlet tar sin utgångspunkt i forskarens grundläggande perspektiv på vad som konstituerar den verklighet som forskaren är
intresserade av, vad som kan betraktas som kunskap och hur den skapas. Det därpå följande
kapitlet utvecklar denna enkla uppdelning i två grundläggande forskningsstilar genom att
utveckla perspektivet på ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt. Det avslutande kapitlet
ansluter till den konstruktivistiska/hermeneutiska forskningsstilen genom en diskussion av
en interaktiv forskningsansats och illustrerar den med flera exempel från genomförda projekt.
Bokens avslutande del består av fem kapitel och presenterar översikter av arbetsmiljöarbete
i de nordiska länderna. Varje land har valt sin väg för hur arbetsmarknaden, lagstiftning,
styrning av arbetsmiljöarbete och forskning etc. organiseras och finansieras. Kapitlen har
skrivits av forskare från respektive nordiskt land. Det första kapitlet ger en introduktion till
det internationella samarbetet, med fokus på EU och det nordiska samarbetet. De därefter
följande fyra kapitlen beskriver arbetsmiljöarbete i Danmark, Norge, Finland och Sverige.
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DEL I: BEGREPP
Forskare från många vetenskapliga discipliner bedriver forskning om arbetsmiljöfrågor. De
kommer t.ex. från olika discipliner inom medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och juridik. Området är således mångvetenskapligt. Liksom andra
mångvetenskapliga områden uppstår lätt missförstånd och oklarheter när forskare från olika
discipliner interagerar. En orsak till sådana missförstånd är att forskare från olika discipliner
använder olika ord för att beteckna samma fenomen som studeras. Samtidigt händer det att
samma ord används inom olika discipliner, men ordet står för olika begrepp och tankemodeller.
Det finns många aktörer som försöker etablera definitioner som ska accepteras av alla läger.
Bland dessa aktörer finner man t.ex. de som har ansvar för de juridiska aspekterna av arbetsmiljön, som riksdag, departement och Arbetsmiljöverket. Olika föreningar och sammanslutningar är också viktiga aktörer som försöker skapa konsensus om innebörden av viktiga begrepp inom området, som t.ex. International Ergonomics Association, amerikanska
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Nordiska ErgonomiSällskapet
och ErgonomiSällskapet Sverige. International Ergonomics Association föreslår t.ex. en generell definition av Ergonomi (se kapitel 1).
Innebörden av begrepp som t.ex. ”ergonomi” och ”arbetsmiljö” har diskuterats under lång
tid, och det finns idag ett stort antal definitioner av dessa begrepp. Det finns således skillnader mellan olika discipliners sätt att definiera begreppen, men det finns också skillnader i hur
de används i Sverige och internationellt. Ett sådant exempel är t.ex. begreppet ergonomi,
som i Sverige ibland ses som liktydigt med ”belastningsergonomi”, medan begreppet internationellt har en betydligt bredare innebörd.
Den här delen av boken tar upp några av de grundläggande begrepp som förekommer inom
arbetsmiljöforskning. Vår avsikt är främst att diskutera dem, men också att försöka klargöra
hur vi ser på begreppen och hur de används i den här boken. De är bara ett fåtal av de begrepp som används inom arbetsmiljöforskningen som behandlas, men de begrepp som behandlas är av central vikt för forskningen inom området.
I det första kapitlet diskuteras begrepp som arbete, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Det
rör sig således om tre grundläggande begrepp inom forskningsfältet. Kapitlet beskriver de
olika begreppens bakgrund och hur de har använts i den svenska diskussionen. En central
tanke i kapitlet är distinktionen mellan intentioner, konsekvenser och effekter av arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljö definieras på ett brett sätt. Arbetsmiljöarbete betraktas som en del
av ett företags, eller annan organisations, totala verksamhet och dess effekter gäller inte
bara individens hälsa och välbefinnande utan även arbetsplatsens prestationsförmåga i termer av t.ex. konkurrenskraft och lönsamhet.
I det andra kapitlet presenteras olika perspektiv på inlärning, lärande och kunskap. Begreppet lärande ses i kapitlet som de processer då olika former av kunskaper samt handlings-,
vilje- och känslomönster skapas och utvecklas. Man har under senare tid använt begreppet
lärande i många olika sammanhang och olika aspekter av lärande har lyfts fram. På individnivån talar man t.ex. om regelstyrt och målstyrt lärande, produktivt och reproduktivt lärande.
På organisationsnivå talar man om lärande organisationer och organisatoriskt lärande. Kapitlet avslutas med en diskussion av kunskapsbegreppet och om kunskapsintegration, där kunskap betraktas som ett resultat av lärprocesser.
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Det tredje kapitlet utvecklar det dubbla syftet med arbetsmiljöarbete som presenterats i
kapitel 1. Det handlar dels om att skapa arbetsglädje, dels om att skapa lönsamhet. Kapitlet
fokuserar på begreppet arbete och hur arbetet kan ses som en målinriktad verksamhet men
också som medel för något annat, t.ex. att få materiell vinning, fritid och en erkänd roll i
samhällsstrukturen. Synen på förhållandet mellan arbetet som mål och som medel har förändrats över tid. Kapitlet ger en exposé över hur ett antal framstående tänkare har sett på
arbetet som ett medel för att öppna något som ligger utanför arbetet som sådant, och sådana tänkare som främst behandlat arbetet som ett självändamål för den enskilde.
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1. ARBETE, ARBETSMILJÖ OCH ARBETSMILJÖARBETE
SVEN ÅKE HÖRTE2
Inledning
Det finns flera, delvis konkurrerande sätt att se på vad som avses med arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Ett sätt att definiera begreppen är att förlita sig till vad som står i olika
svenska och internationella lagar, förordningar och avtal. Ett annat är att undersöka hur
praktiker inom arbetsmiljöområdet använder begreppen i sin verksamhet. Ett tredje är att
studera den forskning som finns inom området, för att se hur begreppen definieras i sådana
sammanhang.
Arbete, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är inte begrepp som används lika av olika personer och inom olika professioner. Man kan tala om mer eller mindre snäva sätt att se på begreppen och dessa perspektiv varierar mellan hur experter från olika länder har sett på dem.
Medan vissa vill se arbetsmiljöfrågorna ur ett brett verksamhetsperspektiv ser andra arbetsmiljöfrågorna främst ur ett snävt fysiskt eller belastningsergonomiskt perspektiv.
Begreppens innebörd har dessutom förändrats mellan olika tidsepoker (Helldén 1975; Ruth
& Odenrick 1994), vilket gör ett idéhistoriskt perspektiv önskvärt.
Kapitlet inleds med en kort diskussion av det grundläggande begreppet arbete, främst utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Därefter tas en diskussion upp om miljö- och arbetsmiljöbegreppen, och ett förslag till modell för hur man kan se på arbetsmiljöarbete, utifrån begreppen intention, konsekvens och effekt. Efter en kort diskussion av arbetsmiljöarbete ur
ett internationellt perspektiv sammanfattas det perspektiv på arbetsmiljöarbete som diskussionen har lett fram till.

Vad är arbete?
Arbete har under århundradenas lopp uppfattats på mycket olika sätt. Låt oss först konstatera att arbete har såväl negativa som positiva konnotationer. Franskans ”travail” har sitt ursprung i beteckningen på ett tortyrinstrument och engelskan ”labour” betydde ursprungligen ”pina” (Karlsson 1977). Arbetet framstår i det här perspektivet som ett något ont, ett
mänskligt gissel som människan om möjligt ska undvika. En riktig aristokrat skulle t.ex. inte
arbeta. Arbetet var något som skulle skötas av de lägre stånden eller klasserna. Möjligen
kunde aristokraten ”leka” arbete genom att uppträde som herde/herdinna i sällskapsspel
(Helldén 1975). Den här synen på arbete, som något ont och negativt, återfinner vi också i
den kristna läran. I paradiset arbetade inte människan utan det blev först aktuellt efter syndafallet, och det verkar som om människan aldrig gjort sig fri från drömmen om den arbetsfria tillvaron, som Thorstein Veblen så träffande anmärkte (Veblen 1928).
Det finns å andra sidan också ett perspektiv på arbete som lyfter fram arbetets positiva
aspekter och konsekvenser. Upplysningsfilosoferna såg arbetet som något nyttigt, som
byggde upp nationens välstånd och de ställde det ”nyttiga arbetet” i kontrast till de ickearbetande aristokraternas liv. Bland andra följde Adam Smith 1776 den här idén i sin berömda bok ”Nationernas välstånd” (Smith 1986), och upplysningstidens syn på arbetets centrala
2

Manus till kapitlet accepterat i augusti 2006.
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plats i människans och nationens utveckling är tydlig i Diderots (m.fl.) stora encyklopedi om
vetenskap och arbete (Diderot & d'Alembert 1751-1766).
Arbete förknippas i det här perspektivet med människans möjligheter att förverkliga sig som
människa. Arbetet ses som en grundläggande social institution (Ahrne 1987). Det ses som en
aktivitet som är viktig för den egna utvecklingen och arbetet leder också till förbättringar av
andra människors välstånd och välbefinnande. Det här är ett perspektiv som varit starkt förespråkat i såväl den svenska debatten, inte minst av den svenska regeringen, de fackliga
organisationerna och många forskare, som i den internationella debatten. I direktiven till
1975 års sysselsättningsutredning kan man t.ex. läsa att ”arbetet svarar mot grundläggande
mänskliga behov att utveckla och berika tillvaron” och i skriften ”Work in America” definieras arbete som ”en aktivitet som producerar något som är av värde för andra människor”
(Anonym 1973) refererad och översatt från engelskan i Karlsson 1977)). I ett sådant perspektiv inkluderas alla aktiviteter, inte bara de som utförs som lönearbetet, t.ex. såväl lönearbete
som hemarbete.
Ofta skiljer man dock ut en del aktiviteter och reserverar beteckningen arbete för dessa aktiviteter. I Nationalencyklopedin definieras t.ex. arbete som ”en verksamhet på vilken en
människa bygger sin försörjning (Nationalencyklopedin 1998) och inom nationalekonomin
avser ”produktionsfaktorn arbete” vanligen den mänskliga verksamhet som bidrar till produktionen av nyttigheter. Jan Karlsson listar i sin doktorsavhandling (Karlsson 1986) ett stort
antal definitioner av arbete som forskare har använt, t.ex. ”mänskliga aktiviteter av ekonomisk art kan karaktäriseras som a) ledande eller b) orienterade efter andras dispositioner.
Dessa /sistnämnda/ skall i den följande diskussionen kallas arbete” (Weber 1983), eller
”fortlöpande sysselsättning i produktionen av varor och tjänster mot ersättning” (Dubin
1964), eller ”en aktivitet som förändrar råmaterial så att det blir mer tjänligt för förbrukarens syfte” (Braverman 1979).
Det förekommer även definitioner som har ett mycket brett spektrum. Det finns forskare
som t.ex. definierar arbete som ”varje målmedveten ansträngning att modifiera människans
fysiska miljö” (Udy 1970) eller som ”en mänsklig aktivitet som resulterar i medel för att överleva och njuta av livet” (Lutz 1980).
Sammanfattningsvis kan man notera att begreppet arbete kan ses på många olika sätt och
ges många innebörder. Ett perspektiv som kombinerar synen på arbete som ett nödvändigt
ont som krävs för individens försörjning och samhällets bestånd, men som samtidigt ger
möjlighet till personlig och samhällelig utveckling kanske kan vara en rimlig kompromiss. För
vissa individer och under vissa omständigheter kan de negativa aspekterna av arbete få
överhand, medan för andra individer och under andra omständigheter kan de positiva överväga. Människans arbete sker i relation till den fysiska naturen, ofta i ett socialt sammanhang och detta samspel äger rum i en kulturell kontext, vilket för oss över till begreppen miljö, och den speciella miljö som är knuten till arbetet och som benämns arbetsmiljö.

”Miljö” och ”arbetsmiljö”
Ordet miljö kan härledas till latin med innebörden ”i mitten befintligt ställe”, vilket ungefär
har samma innebörd som det vi idag benämner omgivning eller omgivande förhållanden.
Enligt Nationalencyklopedin används ordet miljö när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer
(Nationalencyklopedin 1998).
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Jag ska här inte föra någon mer omfattande diskussion av miljöbegreppet utan bara konstatera att diskussionen om miljön och dess betydelse startade för flera hundra år sedan och att
miljöperspektivet under de senaste årtiondena fått en allt större aktualitet, inte minst när
det gäller det snävare perspektiv på miljö som vi vanligen benämner arbetsmiljö. Historiskt
sett har övergången från att utnyttja muskelkraft till att använda maskinkraft varit en viktig
fråga. Maskiner har fått ta över många av de tunga och nedslitande arbetena, vilket har lett
till förbättrade arbetsförhållanden. Mekaniseringen har i den meningen lett till en förbättrad
arbetsmiljö, men den har samtidigt setts som en faktor som lett till rutinisering, alientation
och dekvalificering (Blauner 1964; Marx 1965; Gardell 1971; Braverman 1979).
Samspelet mellan omgivning och de människor som finns i denna omgivning kan delas upp i
en mängd olika typer av omgivningar och vi talar om t.ex. bostadsmiljö, uppväxtmiljö o.s.v.
Man talar om makro- och mikromiljö och om miljöns rumsliga och tidsmässiga aspekter
(Westlander 1978). En av dessa ”delmiljöer” är den som finns vid en arbetsplats och Nationalencyklopedin definierar helt enkelt arbetsmiljö som ”förhållandena på en arbetsplats”
(Nationalencyklopedin 1998).
Arbetsmiljöbegreppet har använts på flera olika sätt och jag återger nedan kortfattat delar
av en diskussion som Gunnela Westlander fört om den här frågan, och då i synnerhet om de
psyko-sociala aspekterna av arbetsmiljön (Westlander 1978).
Man talar om fysisk (”objektiv”) och psykologisk (”subjektiv”) miljö, där den fysiska miljön är
den som omger individen och den psykologiska är den av individen upplevda omvärlden.
Den fysiska miljön delas ofta upp i materiella och sociala (människor och grupper) komponenter. Den fysiska miljön brukar vara tillgänglig för mätning med tekniska instrument eller
genom bedömningar som är gjorda av en eller flera individer, medan den psykosociala är
svårare att mäta.
Westlander analyserar vilka perspektiv som forskare har på begreppet psykosociala faktorer
och hon konstaterar att det finns de som använder begreppet för att beteckna:
orsaksförhållanden i arbetsmiljön (t.ex. Barneryd 1976; Berglind 1976). Faktorerna ses
som en del av beskrivningen av omgivningsbetingelser, som faktorer som har en effekt
på människor (varierande mellan olika människor och mellan olika övriga betingelser).
konsekvenser eller effekter på människan i form av upplevelser eller handlande t.ex. i
form av arbetsglädje, hälsa, deltagande, påverkansmöjligheter (t.ex. Gardell 1971;
Gardell 1976).
ett samspelsförhållande mellan individ och miljö, där effekterna av samspelet kan leda
till stress och försämrad hälsa (t.ex. Levi 1976).
Westlander konstaterar i sin avslutande diskussion att hur man än väljer att se på frågan om
vilka de psykosociala faktorerna är, så måste dessa faktorer ses som samverkande med fysiska, organisatoriska och sociala miljöförhållanden. Det går dessutom inte att exakt bestämma
ett antal generiska faktorer eftersom arbetsplatsernas utformning och arbetsuppgifternas
karaktär, liksom vår kunskap om dessa frågor, ständigt förändras.
Sammanfattningsvis kan man säga att bland annat Westlanders diskussion leder fram till
slutsatsen att det här är frågor som inte kan besvaras slutgiltigt. Frågorna måste därför hela
tiden hållas aktuella och anpassas när vår kunskap om dessa faktorer utvecklas och när omgivningsförhållandena förändras.
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Som avslutning på det här avsnittet om vad arbetsmiljö kan anses vara, kan det vara av intresse att lägga ett mer historiskt perspektiv på området. Det historiska perspektivet visar
bland annat på hur vår kunskap och hur våra perspektiv har förändrats.
Under lång tid var intresset främst inriktat på risker för liv och hälsa som förknippats med
olika typer av arbeten. Inriktning gällde främst arbetarskydd och flera av de myndigheter
som inrättades fick namn som visade på detta och vi finner samma utveckling av terminologin inom den lagstiftning som växte fram under samma period. Arbetarskyddsnämnden inrättades 1942 genom ett avtal mellan LO och SAF och Arbetarskyddsstyrelsen, den centrala
myndigheten för arbetarskyddsfrågor, tillkom 1949 och ingår i Arbetarskyddsverket (bildades 1972).
Efterhand har perspektivet vidgats och i den svenska arbetsmiljölagen från 1977 är målsättningen att miljön skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende och vara tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen. Samma
år kom en arbetsmiljöförordning.
Myndigheters namn förändrades också, t.ex. bytte Arbetarskyddsfonden namn till Arbetsmiljöfonden och Arbetsmiljöinstitutet, som har sin grund i forskningsavdelningen vid Arbetarskyddsstyrelsen och blev ett självständigt institut 1987. Termen arbetsliv, som skapades
1975, började också vinna insteg i den nya terminologin, vilket Arbetslivsinstitutet, som skapades 1975, är ett exempel på.
Utvidgningen av den domän av verkligheten som vi använder begreppet arbetsmiljö för har
således utvidgats efterhand och idag räknas allt fler områden till arbetsmiljön, t.ex. förändringsarbete, verksamhetsutveckling, kvalitetsfrågor o.s.v. Jag återkommer till den här frågan
i det avslutande avsnittet.

Att ”arbeta med” arbetsmiljö(frågor)
Det finns ett stort antal aktörer som har olika roller i arbetsmiljöarbetet. Utöver de som är
direkt involverade i arbetsmiljöarbete kan man tala om olika typer av ”intermediärer”
(Christmansson 2006). En intermediär är en aktör som (1) aktivt förmedlar information om
arbetsmiljöfrågor (normer, regler, strategier, metoder, tekniker osv), som (2) är aktiv som
såväl mottagare som sändare av sådan information och som (3) kan tolka och förändra (anpassa) informationen på basis av egen kunskap och erfarenhet. Bland intermediärerna finns
t.ex. stora nationella aktörer men även konsulter, företagshälsovård och aktörer vid företag
(t.ex. arbetsledning, skyddsombud o.dyl.).
De olika aktörerna har delvis olika roller i informationsbearbetningen och informationsspridningen. Inom arbetsmiljöområdet finns dels aktörer som kan ses som sändare av information
inom området (t.ex. Arbetsmiljöverket), dels aktörer som tar emot den informationen, tolkar
den och för den vidare till andra aktörer (t.ex. företagshälsovård, konsulter, skyddsombud),
dels aktörer som tillämpar den bearbetade informationen (t.ex. chefer och anställda på en
arbetsplats). Flera av aktörerna uppträder i mer än en roll. Arbetsmiljöverket utfärdar dels
föreskrifter, och är därmed en informationssändare, men Arbetsmiljöverket är samtidigt
verksam som en intermediär genom den verksamhet som arbetsmiljöinspektörerna bedriver
(Christmansson 2006).
De aktörer som har ansvar för arbetsmiljön inom företagen och liknande organisationer,
vilket inkluderar arbetsledningen, eller som har arbetsuppgifter eller andra uppdrag knutna
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till arbetsmiljöfrågor har ett avgörande inflytande på det arbete som bedrivs där för att förbättra arbetsmiljön. Deras beslut och handlingar är baserade på olika typer av överväganden
och de besluten och handlingarna har såväl direkta som indirekt konsekvenser för verksamheten inom en organisation, där arbetsmiljön är en viktig aspekt.
Deras beslut och handlingar kan ses dels utifrån ett intentionellt perspektiv, dels utifrån ett
konsekvensperspektiv. Det första perspektivet handlar om vilka intentioner som en aktör har
när aktören fattar ett beslut eller genomför en handling, medan det andra perspektivet
handlar om vilka konsekvenser som ett beslut eller en handling får. I det första fallet kan
man skilja på om ett beslut fattas eller en handling genomförs med intentionen att den skall
medföra en förbättrad arbetsmiljö (i någon mening). I det senare fallet ser vi på vad konsekvensen blir av ett beslut eller en handling utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Fick beslutet
eller handlingen någon form av (direkta eller indirekta) konsekvenser för arbetsmiljön? Om
vi ställer perspektiven mot varandra får vi en enkel modell med fyra utfall (se tabell 1).
Det tydligast fallet är situationen där ett beslut har fattats av arbetsmiljöskäl och där beslutet också får konsekvenser för arbetsmiljön. Ett exempel på detta kan vara en organisation
som beslutar att arbeta enligt bestämmelserna för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM,
(Arbetsmiljöverket 2001), se nedan), och där införandet av SAM också leder till en bättre
arbetsmiljö. I det fallet finns såväl en arbetsmiljöintention som en arbetsmiljökonsekvens.
Det finns också åtgärder som vidtas med intentionen att bidra till att arbetsmiljön förbättras
men där det är svårare att se någon arbetsmiljökonsekvens. Införandet av en speciell metodik (PEM) för mätning av bl.a. terpener vid några sågverk hade intentionen att ge de anställda, och företaget, möjligheter att följa upp några aspekter av arbetsmiljön, men detta fick
inga arbetsmiljökonsekvenser, eftersom de anställda inte utnyttjade möjligheten att mäta
terpener som det förutsatts vid introduktionen.
Har handling/beslut någon arbetsmiljöintention?
Ja

Nej

Får en handling/beslut

Ja

t.ex. införa SAM

t.ex. åtgärder vid varsel
p.g.a. arbetsbrist

arbetsmiljökonsekvenser?

Nej

t.ex. använda PEM under fel omständigheter

Ej relevant för AMA

Tabell 1. Arbetsmiljöarbetets (AMA) intention och konsekvens

Det tredje utfallet handlar om beslut och aktiviteter vid en arbetsplats som i och för sig inte
är avsedda att påverka arbetsmiljön, men som ändå får arbetsmiljökonsekvenser. Detta är
exemplifierat i tabell 1 med de åtgärder som ett företag vidtar när man konstaterat att arbetsbrist föreligger, och att några anställda därför måste varslas om uppsägning. Dessa åtgärder vidtas inte med arbetsmiljöintentioner men de har förvisso effekter på den psykosociala arbetsmiljön vid arbetsplatsen.
Det sista utfallet saknar relevans för den här diskussionen, eftersom såväl AM-intentionen
som AM-konsekvens saknas.
Den här enkla modellen ansluter till det som sagts ovan med anledning av Gunnela Westlanders diskussion om hur forskare har sett på (psykosocial) arbetsmiljö. Det är en sak att försö17

ka förklara varför arbetsmiljön ser mer eller mindre bra ut vid en arbetsplats, och det är en
helt annan sak att bedriva ett arbete som förväntas leda till en förbättrad arbetsmiljö. I det
första fallet måste förklaringsfaktorer sökas inte bara utifrån ett intentionsbaserat perspektiv, eftersom arbetsmiljökonsekvenserna uppstår som en kombinerad effekt av beslut och
handlingar som har arbetsmiljöintentioner och beslut och handlingar som inte alls har sådana intentioner. Detta är naturligtvis en besvärlig fråga att hantera vid försök att mäta arbetsmiljöarbetets effekter. Uppstår effekten som en konsekvens av de intentioner som man
haft i arbetsmiljöarbetet eller uppstår den av andra orsaker?

Vilka frågor/områden är det som ”har med arbetsmiljön att göra”?
Många forskare, konsulter och arbetsmiljöansvariga menar att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv, eller ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöarbetet. Det finns dock en risk med
ett sådant perspektiv om det innebär att allt inkluderas; därmed förlorar arbetsmiljöbegreppet sin mening. Det måste finnas någon form av, kanske temporär och rörlig gräns mellan
det som vi ser som det område som har med arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete att göra och
sådant som inte hör hemma inom det området.
Man kan naturligtvis ställa sig frågan om det är möjligt och fruktbart att göra en sådan boskillnad. Min avsikt är mer att diskutera hur man kan se på en sådan uppdelning än att försöka stipulera vad som bör föras till ena eller andra sidan av demarkationslinjen.
Som diskuterats ovan kan vi se en historisk förändring av hur vi sett på arbete och de förhållanden som förknippas med arbete. Vi kan t.ex. notera en utveckling mot att allt fler områden inkluderas när vi gått från att tala om arbetarskydd till arbetsmiljö och numera också det
än mer omfattande begreppet arbetsliv (Björkman & Lundqvist 1981; Leymann & Svensson
1987). De lagar och avtal som behandlade arbetarskydd beskrev de områden som omfattades av arbetarskyddet vilka till stor del handlade om hur man skulle kunna minska risker vid
tunga och farliga arbeten. Man kan se Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en fortsättning av riskfokuseringen. I föreskriftens andra paragraf ges
en definition vad som menas med SAM.
”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med
att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
(Arbetsmiljöverket 2001, §2).
Den nu gällande arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2004) beskriver i kapitel 2 ”arbetsmiljöns beskaffenhet”. Där sägs bl.a. att arbetstagaren ska ha möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna
arbetet. Där nämns ett antal faktorer som ska utformas så att de inte ger upphov till sådan
fysisk och psykisk belastning som kan ge upphov till ohälsa och olycksfall. Faktorer som
nämns är teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll, löneformer och förläggning av arbetstid och möjligheter till variation, social kontakt, samarbete, sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter, personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar ska eftersträvas. De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus,
vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande och skyddsåtgärder ska vidtas mot skada
genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.
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Sammantaget finner man att de områden som behandlas i arbetsmiljölagen är omfattande
och inkluderar såväl fysiska som psykosociala faktorer men lagen fokuserar tydligt den enskilde individens arbetssituation, t.ex. när det gäller förändrings- och utvecklingsarbete. Det
sägs föga i lagen om arbetsplatsens utveckling och krav på effektivitet, konkurrenskraft och
lönsamhet.
Det är svårt att hitta något motsvarande underlag för att beskriva vad arbetslivsbegreppet
skulle omfatta, men i utvecklingsavtalet SAF-LO-PTK gavs redan 1982 en antydan. Där konstaterades att ”Med arbetslivsforskning avses forskning som är inriktad på arbetslivet och
dess effekter på människan och arbetet” (SAF-LO-PTK 1982, §13).
Beskrivningen av Arbetslivsfondens inriktning ger också en vägledning. Arbetslivsfonden verkade under 1990-1995 och de fyra första åren ägnades främst åt att ge stöd åt utvecklingsprojekt på arbetsplatser i form av s.k. arbetsplatsprogram. Arbetsplatsprogrammen syftade
till att ge arbetsgivare stöd i arbetet med att rehabilitera långvarigt sjuka, sänka sjukfrånvaron och investera i bättre arbetsmiljö. Avsikten var att ta ett stort steg mot ”det goda arbetet” (Arbetslivsfonden 1995). Mot slutet av Arbetslivsfondens existens diskuterades en hel
del om ”arvet” efter Arbetslivsfonden. En av den s.k. GD-gruppen tillsatta arbetsgrupperna
föreslog att det fortsatta AMoRE-arbetet (ArbetsMiljö och Rehabiliteringsarbete) skulle inriktas på att öka antalet arbetsplatser som har systematiskt planerade och uppbyggda rutiner
för arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, och att denna verksamhet skulle främja produktivitetsutvecklingen och ha en personalekonomisk utgångspunkt
(CESAR-gruppen 1994).
Principerna för vad som skulle ses som det goda arbetet lanserades vid Metallindustriarbetareförbundets kongress 1985. Utgångspunkten för det goda arbetet var att:
”Det finns ingen motsättning mellan goda arbets- och anställningsvillkor å den ena sidan och
en rationell och effektiv produktion å den andra. Effektiviteten ligger i att alla anställda har
rätten och möjligheten att nyttja sina kunskaper och erfarenheter.” (Metallindustriarbetareförbundet 1985, s 128).
Nio principer för det goda arbetet ställdes upp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trygghet i anställningen – en förutsättning för förändringar
En rättvis andel av produktionsresultaten
Ett medbestämmande i företagen
En arbetsorganisation för samarbete
Ett yrkeskunnande i alla arbeten
Utbildning – en del av arbetet
Arbetstider utifrån sociala krav
En jämlikhet på arbetsplatserna
En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall

Man kan notera att arbetsmiljö nämns i den nionde principen, och att man där talar främst
om att människor inte ska behöva riskera olycksfall och sjukdomar, medan t.ex. arbetsorganisation nämns i den fjärde, där man talar om att arbetet bör organiseras i grupper och att
arbetet ska stimulera kunnande och utveckla människors självkänsla. I den ”strategi för arbetets utveckling” som samtidigt lanserades spelade utvecklingen av en ny arbetsorganisation
(enligt princip 4) en central roll medan arbetsmiljöprincipen inte nämns (s 133-149).
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Idag är det nog många som skulle vilja knyta arbetsorganisationsfrågor mycket närmare till
arbetsmiljöområdet. Detta gäller inte minst inom den svenska beteendevetenskapliga arbetsmiljöforskningen. Lennart Lennerlöf konstaterar att den forskningen har bidragit till en
förändrad, bredare syn på arbetsmiljö som har kommit att inkludera nya områden, som tidigare inte räknats till arbetsmiljöaspekterna. Han nämner bland annat aspekter som arbetsorganisation, administration, teknikutformning, sociala relationer, arbetsinnehåll och konsekvenser som stress, psykomatik, lärande och utveckling (Lennerlöf 1991).
Arbetsorganisations- och arbetsledningsfrågor ingår bland de faktorer som har mycket stor
betydelse för människors villkor i arbetssituationen. På samma sätt kan ett stort antal faktorer räknas upp, t.ex. teknisk utveckling av nya system, nya lönesystem, användning av nya
material, kemiska produkter o.s.v. En stor del av detta kan räknas in som åtgärder som har
arbetsmiljökonsekvenser i den modell som beskrivits ovan, även om det bara ibland finns
inslag av arbetsmiljöintentioner.

Intentioner, konsekvenser och effekter av arbetsmiljöarbete
En strategisk proaktiv syn på arbetsmiljöarbete är att den kan ses som en resurs för både
arbetsplatsen och individen. För arbetsplatsen kan det handla om åtgärder som syftar till att
skapa konkurrenskraft, lönsamhet och attraktivitet. För individen kan det handla om att skapa en arbetssituation som ger förutsättningar för hälsa, välbefinnande, kreativitet och förnyelseförmåga.
Det är främst den första målsättningen, den om arbetsplatsers utveckling, som avviker från
det som traditionellt ansetts höra till arbetsmiljöområdet. Det handlar om sådant som t.ex.
brukar benämnas ”verksamhetsutveckling” och ”förändrings-” eller ”förbättringsarbete/projekt”. Sådana projekt har ofta ett syfte som innebär att man (arbetsledningen ensam
eller i samarbete med de anställda) utifrån ett förhållandevis brett perspektiv vill förbättra
verksamheten för att öka dess effektivitet, konkurrenskraft, lönsamhet e.dyl. (Berger 1996;
Hedlund & Hörte 2000; Norrgren, Hart & Schaller 1993). Statens Kvalitets & Kompetensråd
använder t.ex. beskrivningen ”Verksamhetsutveckling är att systematiskt utveckla och förbättra myndighetens förmåga att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt”. Bland de verktyg som brukar nämnas i det sammanhanget är t.ex. Balanced Score Card, verktyg för processanalyser och kanske simuleringsverktyg. När man talar om verksamhetsutveckling
nämns ordet arbetsmiljö ofta inte över huvud taget. Däremot kanske det nämns om förbättrad arbetsorganisation, lärande och kompetensutveckling.
Tabell 1 visar en enkel uppdelning av arbetsmiljöarbetet efter beslutets och handlingarnas
intentioner och vilka konsekvenser dessa handlingar får. I figur 1 utvecklas den uppdelningen
genom att intentioner och konsekvenser relateras till aspekter, eller komponenter av arbetsmiljön och vilka effekter som arbetsmiljöarbete kan ge för dessa komponenter.
Modellen visar hur handlingar, beslut och andra åtgärder, kan få arbetsmiljökonsekvenser
som påverkar de anställdas fysiska och upplevda arbetssituation, något som i sin tur kan leda
till effekter på de anställdas hälsa, välbefinnande mm, eller som får effekter på hur arbetsstället som helhet utvecklas i termer av effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.
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1a Handlingar
(beslut och åtgärder) och förhållanden med AMintention

2a Handlingar med
AM- konsekvens

3a Anställdas
fysiska omgivning på
arbetsplatsen

4a Effekter på
individen t.ex.
hälsa, välbefinnande, kompetens mm

1b Handlingar
(beslut och åtgärder) och förhållanden utan AMintention

2b Handlingar utan
AM- konsekvens

3b Anställdas
upplevda
omgivning på
arbetsplatsen

4b Effekter på
arbetsplatsen
som ökad effektivitet, konkurrenskraft, lönsamhet

Figur 1. Intentioner, konsekvenser och effekter av arbetsmiljöarbetet (AM = Arbetsmiljö)

De handlingar, beslut och förhållanden som avses i rutorna 1a och 1b gäller t.ex. beslut om
att använda sig av olika arbetsmiljörelaterade metoder och tekniker, som t.ex. SAM (ruta
1a), men det kan också gälla beslut om utveckling av arbetsplatsens socio-tekniska system,
administrativa system, lönesystem, kompetens o.dyl. (ruta 1b). Här kommer även beslut av
strategisk natur in. Beslut om hur ett företag väljer att konkurrera har stor betydelse för t.ex.
val av produktionsprocess, kvalitetssystem, lönesystem (incitamentsystem), arbetsorganisation, arbetsledning och kompetensstruktur (se t.ex. Hill 1995). Många av de beslut som
tas om sådana frågor görs utan att intentionen är att förbättra arbetsmiljön, men de kan
trots det ha konsekvenser för arbetsmiljön, även om detta inte gäller alla beslut.
Rutorna 3a och 3b handlar om arbetsmiljöns fysiska (”objektiva”) och upplevelsemässiga
(”subjektiva”) psykosociala aspekter (se ovan). Det finns ett samspel mellan dessa typer av
faktorer. Så har t.ex. fysiska och kemiska hälsorisker och fysisk belastning visat sig ha psykiska effekter (Lennerlöf 1991) och förändringar av de objektiva förhållandena tenderar att
påverka människors anspråksnivå. En förändring av anspråksnivån kan innebära att också
objektiva förbättringar av arbetsmiljön kan upplevas som negativa eftersom de anställdas
anspråksnivå har höjts mer än vad den positiva effekten av den genomförda förändringen
inneburit. Dahlström diskuterar dessa fenomen i termer av arbetsanpassning, eller hur människan anpassar sig till teknisk förändring (Dahlström 1966).
Figur 1 ger naturligtvis en förenklad bild av alla tänkbara samband. En del av de beslut som
finns inom ruta 1b har t.ex. den direkta intentionen att bidra till arbetsställets utveckling av
effektivitet och konkurrenskraft, medan andra kan ha en indirekt effekt på detta genom att
de har en positiv påverkan på arbetsmiljön vid arbetsstället. På samma sätt finns det beslut
som tas inom en organisation för att öka t.ex. de anställdas kompetens och som därmed ger
direkta effekter på individerna i organisationen. Sådana beslut kan även ha en indirekt effekt: de påverkar de anställdas upplevelse av omgivningen, eller den fysiska aspekten av arbetsmiljön. Det finns också beslut och åtgärder som inte leder till några effekter alls, vare sig
på individ- eller företagsnivå, vilket inte finns indikerat i figur 1.
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Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i ett internationellt perspektiv
Avslutningsvis bör diskussionen på den internationella arenan beröras något, och då begränsat till de engelskspråkiga beteckningar som ansluter till det arbetsmiljöbegrepp som diskuterats ovan, och som inkluderar såväl individnivån (risk, skydd, arbetsglädje osv) som system- eller företagsnivån (effektivitet, produktivitet osv.).
De uttryck som ligger närmast till hands är den direkta översättningen av arbetsmiljö till
engelska, dvs ”Work environment”, uttrycket ”Occupational health and safety” (OHS), ”Ergonomics” eller ”Human factors”.
Alla uttrycken förekommer internationellt och det vore fel att säga att det finns en internationell konsensus om begreppens innebörd. Många olika definitioner förekommer och de
som nämns nedan ska ses som exemplifieringar, om än exempel hämtade från centrala aktörers syn på begreppen.
En sökning efter definitioner av ”work environment” på Internet (Google) ger många svar.
Uttrycket återfinns bland annat som ett begrepp inom ISO9000. Ett exempel är följande
formulering:
”The term work environment refers to all the factors that influence work. In general, these
include social, cultural, psychological, physical, and environmental conditions. The term
work environment includes lighting, temperature, and noise factors, as well as the whole
range of ergonomic influences. It also includes things like supervisory practices as well as
reward and recognition programs. All of these things influence how work is performed.”
(Praxiom Research Group Limited 2006)
Definitionen är bred, men den saknar referenser till arbetsmiljöintentioner eller arbetsmiljökonsekvenser på systemnivån. I övrigt tycks begreppet ofta användas på en mer vardaglig
nivå, utan att några stringenta definitioner anges. Många av de källor som en sökning på
nätet leder till är för övrigt från de nordiska länderna, vilket kan innebära att det engelska
uttrycket är en direkt översättning av det nationella uttrycket arbetsmiljö.
Ett annat uttryck som är vanligt är ”Occupational health and safety” (OHS). Det är ett begrepp som har stor spridning över världen. Inom EU används begreppet liksom inom många
andra internationella organisationer och nationella institut och föreningar. OHS tenderar att
ha ett starkt fokus på de anställdas säkerhet, skydd, hälsa och välbefinnande. Det amerikanska National Institute for Occupational Safety and Health, (NIOSH 2006) anger t.ex. följande tre verksamhetsområden:




Conduct research to reduce work-related illnesses and injuries.
Promote safe and healthy workplaces through interventions, recommendations and
capacity building.
Enhance global workplace safety and health through international collaborations.

EU, å sin sida, har ett likartat perspektiv. I ett direktiv om ”occupational healt and safety”
framgår det att syftet skall vara följande:
“To ensure a higher degree of protection of workers at work through the implementation of
preventive measures to guard against accidents at work and occupational diseases, and
through the information, consultation, balanced participation and training of workers and
their representatives.” (European Commission 2000)
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Av dessa definitioner av OHS framgår att det primära intresset ligger på individnivån och på
individens hälsa och välbefinnande, medan systemnivån och produktivitets- och lönsamhetsperspektivet saknas. Det förekommer att man lyfter fram lönsamhetsperspektivet, men
då främst genom att man menar att det finns ett samband mellan goda arbetsförhållanden
för de anställda och god produktivitet och lönsamhet för företaget. Detta är t.ex. tydligt i EUs
‘The Healthy Workplace Initiative’ (HWI). Det syftar till att stimulera både arbetsgivare och
arbetstagare att förbättra sin verksamhet så att såväl bättre arbetsförhållanden och högre
produktivitet kan uppnås (The European Agency for Safety and Health at Work). Det finns
inom EU, och kanske särskilt inom vissa medlemsländer, en insikt hos såväl arbetsgivare som
fackliga organisationer om att goda arbetsförhållanden har fördelar för båda parter; bra förutsättningar för bibehållen god hälsa för arbetarna och förbättrad produktivitet och kvalitet
för företaget.
Både uttrycken ”work environment” och ”occupational health and safety” skiljer sig således
från det sätt att se på arbetsmiljö som presenterats ovan, främst genom att de två uttrycken
tenderar att ha fokus på individen, medan systemnivån tenderar att tonas ner eller helt negligeras.
De engelska beteckningar som närmast kan sägas motsvara begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som diskuterats ovan är förmodligen ”Human factors” och ”Ergonomics”.
Innebörden av dessa begrepp har diskuterat livligt (t.ex. i (Karwowski 2001; Dul & Karwowski
2004)) och en vanlig uppfattning verkar vara att ungefär samma kunskapsområde avses. Detta framgår av IEAs (The International Ergonomics Association) sätt att definiera området:
”Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the fundamental
understanding of interactions among humans and other element of a system, and the application of appropriate methods, theory and data to improve human well-being and overall
system performance” (Dul & Karwowski 2004, s 102).
Det finns flera andra definitioner av ergonomi. Ruth och Odenrick presenterar t.ex. några
definitioner av ergonomi som föreslagits av internationella ergonomisällskap, vilka återges
nedan (Ruth & Odenrick 1994).
”The discovery and application of principles concerning human behaviour and characteristics
to the design, evaluation, operation, and maintenance of products and systems that are intended for safe, effective, satisfying use of people”. (Human Factors and Ergonomics Society)
“Ergonomics is concerned with the fit between people, the activities they wish to carry out,
the tools, machines and systems they use to aid them and the environments in which they
are performed”. (Ergonomics Society)
De olika återgivna definitionerna har gemensamt att de innefattar många olika aspekter av
företags och andra organisationers verksamheter, de omfattar också såväl en individnivå
som en systemnivå. Individen ses i detta sammanhang som en aktör i sig, som ska skyddas
och ges möjlighet till utveckling, men individen ses också som en del av en omgivning; i interaktion med olika system.
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En avslutande diskussion av begreppen arbetsmiljö och arbetsvetenskap
Som framgår av definitionerna ovan ses ergonomi som en bred, mångvetenskaplig disciplin
som har många beröringspunkter med det fält som i Sverige går under beteckningen arbetsvetenskap. Det finns ingen av alla accepterad definition av begreppet arbetsvetenskap. Begreppet används av såväl medicinare, tekniker, beteende- och samhällsvetare som humanister, med lite varierande innebörd. I den granskning som Högskoleverket gjort av den forskning och utbildning som bedrivs vid våra lärosäten under beteckningen arbetsvetenskap urskiljdes till exempel sju inriktningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

den ingenjörsmässiga (människa–maskininteraktion)
den naturvetenskapliga med betoning på arbetsmiljö och miljöfaktorer
den medicinskt kognitionspsykologiska
den pedagogiska varianten (lärande i arbetslivet)
den arbetsmarknads- och human resource management-fokuserade
den genusinriktade arbetsvetenskapen
allmän samhällsvetenskaplig arbetslivsforskning (som började kallas för arbetsvetenskap först på 1980-talet). (Högskoleverket 2004; Högskoleverket 2006)

I en skrift som publicerats av Göteborgs universitet om utvecklingen av den arbetsvetenskapliga traditionen i Göteborg lyfts dessutom en historisk tradition fram (Schiller 2000).
Under mitten av 1980-talet gjordes ett ambitiöst försök att ge en samlad presentation av det
vetenskapliga fältet. Boken ”Människan i arbete” (Lundgren, Luthman & Elgstrand 1987) blev
resultatet av en stor satsning som syftade till att sammanfatta den kunskap som fanns inom
de olika discipliner som ur olika aspekter studerar människan i arbete. Boken inleds med en
beskrivning av det arbetsvetenskapliga fältet som anges omfatta ”människans säkerhet, hälsa, komfort, trivsel, självförverkligande, arbetsmöjligheter och arbetsprestation, allt sett mot
bakgrund av de yttre förutsättningarna” (Lundgren, Luthman & Elgstrand 1987). De problemområden, eller nivåer, som beskrivs i boken gäller:
1. teknisk metodutveckling,
2. planering och produktionsberedning,
3. skeenden som är parallella med de två första och som svarar för att det tekniska arbetsschemat är anpassat till människans fysiska förutsättningar,
4. de intellektuella krav som arbetet ställer,
5. hur enskilda arbetsmoment sammanföras till i undergrupper i den totala arbetsföljden,
6. informationssystemets utformning,
7. personalens vidareutveckling och möjligheter till självförverkligande,
8. risker för förslitning och andra hälsorisker,
9. företagets relationer till omgivningen. (Lundgren, Luthman & Elgstrand 1987)
Det arbetsvetenskapliga fält som beskrivs är således mycket omfattande och utnyttjar specialkunskaper som finns inom många olika typer av vetenskapliga discipliner inom medicin,
teknik, beteende- och samhällsvetenskap. Man kan samtidigt notera att de problemområden
som nämns ansluter väl till de tidigare diskuterade internationella definitionerna av ergonomibegreppet. Det handlar om såväl individnivån som om system- och företagsnivån, om
både fysiska, psykologiska, sociala och tekniska frågeställningar. Man kan samtidigt notera
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att det samhällsperspektiv, som t.ex. arbetsmarknadsfrågor, som brukar omfattas av det
mer generella begreppet arbetslivsforskning inte finns nämnt bland de nio problemområdena, medan det området finns med bland de sju inriktningar av arbetsvetenskap som beskrivs
i Högskoleverkets utvärdering. Ofta används dock beteckningen arbetslivsforskning i stället
för arbetsvetenskaplig forskning för den inriktningen.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att begreppet arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är
ett mångtydigt begrepp, som används av olika discipliner med delvis olika innebörd. Det internationellt använda begreppet ”ergonomi” har en bred innebörd, ofta betydligt bredare än
det sätt som begreppet används på i Sverige. Det finns, bland annat inom det tämligen heterogena arbetsvetenskapliga fältet, många beröringspunkter med den internationella, bredare definitionen av ergonomi, även om det finns centrala aspekter av arbetsmiljöfrågor som
ligger utanför det fältet. Den forskningsaktör i Sverige som försökte omfatta arbetsmiljöforskningens alla aspekter var Arbetslivsinstitutet. Efter nedläggningen av detta institut finns
inte längre någon samlande aktör inom fältet.
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2. LÄRANDE OCH KUNSKAP
JAN HOLMER3

Inledning
När vi till vardags använder ordet lärande, så är det i allmänhet inget problem att förstå vad
det betyder. Vi vet ungefär vad som menas. Men när vi ser närmare på begreppet, är det lätt
att konstatera att lärande är ett samlingsnamn för ganska olika företeelser. Avsikten här är
att diskutera några centrala begrepp i sammanhanget, och jag tänker fokusera på den vuxnes lärande i arbetslivet.
Kapitlet är upplagt så att jag först tar upp begreppen inlärning och lärande och anger några
generella perspektiv på inlärning och lärande. Därefter kommer ett avsnitt om olika faser i
samlingsnamnet lärande, följt av ett stycke om formellt och informellt lärande. Sedan gör jag
en skiss över några huvuddrag i användningen av begreppen lärande i arbete respektive lärande i organisationer. Till sist berör jag begreppet kunskap, olika former av kunskap samt
kunskapsintegration.

Några generella perspektiv på inlärning och lärande
Från inlärning till lärande
Inlärning är ”i vid mening den process hos både människor och djur då upplevelser och erfarenheter påverkar och ändrar beteendet. Detta kan ändras i både yttre och inre avseende, i
det senare fallet i sättet att tolka omgivningen” (Nationalencyklopedin 1992, s. 475).
Inlärning handlar alltså om en förändring av det yttre beteendet – t. ex. kvalitativt skilda sätt
att genomföra en uppgift - eller av det inre – t. ex. våra uppfattningar om omvärlden (Marton, Hounsell och Entwistle 1986, s. 9). Förändringen av beteendet kan gälla individen, gruppen och organisationen. Så kan t.ex. individen påverkas att förändra sitt beteende genom
uppfostran (socialisation), gruppen genom instruktion och organisationen genom förbättringsarbete.
Underförstått finns också tanken om en överföring av någon eller något som kan åstadkomma denna förändring. I skolan kan det handla om överföring från lärare till elev (undervisning), i arbetslivet om överföring från ledare till anställd (styrning), vid skrivbordet från bok
till student (studier), i det militära från officer till menig (instruktion) etc. Resultatet kan bli
vad man kallar kunskaper och färdigheter. Men kritik har så småningom riktats mot detta
passiva sätt att se på inlärning. Istället vill man se inlärningen som en aktiv handling, och
lärandet både som en tanke- och samspelsprocess. När man läser en bok, t.ex., skapar man
mening i det man läser, man mottar inte bara det skrivna passivt. Vidare måste lärandet förstås inte bara som personligt tänkande utan också som del i ett socialt sammanhang.
Betoningen av det aktiva i kunskapsprocessen har gjort att det passiva mottagandet inte ses
som lika centralt som konstruktionen av kunskap i samspelet mellan individ och omgivning.
Därför kan man tala om lärandets dubbla karaktär; en kombination av inre processer och
samspelsprocesser till skillnad mot inlärningens fokus på de inre processerna. Därmed sker
3
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också en förskjutning från inlärning till lärande och lärandet blir ett bredare begrepp än inlärning.
Begreppet inlärning har därför på senare tid nästan helt ersatts av begreppet lärande. För
några decennier sedan använde man inte begreppet lärande särskilt ofta. I Sverige talade vi
istället om inlärning och om undervisning, instruktion, utbildning etc. Att vi nu talar om lärande istället för om inlärning har alltså att göra med att synen på inlärning förändrats och
att allt fler än ”bara” pedagoger och psykologer har intresserat sig för området. Inlärning var
tidigare förknippat med skolsituationen och inlärning gällde något som redan fanns. Det var
något redan givet som skulle läras in i skolan. Det engelska ”learning” översattes därför till
svenska som ”inlärning”. I takt med att synen på lärande förändrats och att intresset har
kommit att gälla lärande också utanför skolan, så har också översättningen - och användningen - gått från inlärning till lärande.
Det finns många teorier för att förklara, och många metoder för att arbeta med, lärande.
Teorier och metoder kan hämtas från bl.a. filosofi, antropologi, naturvetenskap, teknologi,
sociologi, psykologi och pedagogik. När det gäller lärande i arbetslivet finns olika traditioner.
Pedagogiken, t.ex., har länge haft vuxenutbildningen som intresseområde, medan företagsekonomin riktat uppmärksamheten mot det organisatoriska lärandet. Inom sådana traditioner har också bildats mer eller mindre normativa skolor, som t. ex. erfarenhetsbaserat lärande och lärande organisation. De perspektiv som jag antyder nedan är framför allt hämtade från en pedagogisk/psykologisk idétradition.

Några generella perspektiv på inlärning och lärande
I likhet med Andersen (2005, s. 9) vill jag ange tre generella perspektiv på inlärning/lärande;
behavioristiskt, kognitivistiskt samt kontextuellt (Andersen skriver sociokulturellt, vilket,
som framgår nedan, ingår i ett kontextuellt perspektiv).
Bakgrunden till behaviorism är inlärningsteorier i form av klassisk betingning respektive operant (instrumentell) betingning (Mednick 1971). Med betingning menas en inlärningsprocess
som sker på så sätt att en reaktion blir beroende av (betingad på) en situation som den tidigare inte varit förbunden med. Med stöd av sådana betingningsteorier kan man förklara hur
t ex rädsla uppstår. Inom beteendeterapin använder man sådan kunskap för att ”avbetinga”
icke-önskvärt beteende, t.ex. fobier. Centralt för det här perspektivet är beteendeyttringarna, medan medvetandeprocesser lämnas därhän. När något är överfört, finns det kvar som
kunskap som kan plockas fram vid lämpliga ögonblick. Det är alltså beteendet eller handlingen som står i fokus för intresset, därav beteckningen ”behaviorism” (med Watson och Skinner som berömda företrädare). Inom samma tradition talar man om fyra grundläggande faktorer vid inlärning; drift (jmf motivation), signaler (jmf stimulus), respons (tanke eller handling) samt förstärkning (händelse som förstärker tendensen för en respons att upprepas)
(Dollard och Miller 1965, s. 25-47). Inom t.ex. undervisningsteknologin tillämpades dessa och
liknande rön genom att man använde undervisningsmaterial där den lärande successivt lotsades till rätt svar i form av programmerad inlärning.
Denna inriktning har naturligtvis fått kritik. Det gemensamma i kritiken är att man vill se på
lärandet ur ett processperspektiv snarare än ur perspektivet att ett givet innehåll skall förmedlas. Inom kognitiv teori (”kognitivism”) frågar man sig vad som egentligen sker inom individen; hur formas begrepp, hur behandlas informationen, vilka kognitiva kartor finns, och
hur förändras dessa mentala strukturer? Tänkandet och tankebanorna är centrala liksom
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minnesprocesserna. Kunskapen ska ses utifrån människors förmåga att förstå och bilda (nya)
begrepp – att tänka. Enligt Piaget sker en anpassning till omgivningen genom assimilation
eller ackommodation. Assimilation innebär ett införlivande av något nytt i redan färdiga
kognitiva scheman, medan ackommodation innebär ett överskridande lärande. Kolb (1984)
har utvecklat Piagets tänkande och visar i en uppmärksammad lärmodell hur olika lärandeformer kan utveckla olika kunskapsformer och skriver att lärande är den process varigenom
erfarenhet ombildas till kunskap. Både Piaget och Kolb står som företrädare för en konstruktivistisk uppfattning: ”Den innebär att människan genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden” (Illeris 2001, s. 26).
I ett kontextuellt perspektiv uppmärksammas vad som sker i själva utbytet mellan individen
och omgivningen, dvs lärandets relationella karaktär. Lärandet ska inte i första hand ses som
en individuell process utan ” kunnskap konstrueras gjennom praktisk aktivitet der grupper av
mennesker samhandler innenfor et kulturelt fellesskap” (Dysthe och Igland i Andersen,
ibid.). I det perspektivet inryms vad som kallats för sociokulturalism, situerat lärande och
verksamhetsteori. Ett sociokulturellt perspektiv innebär betoning av lärande och kunskap
som något som finns så att säga inbäddat i den sociala praktiken och i utövandet av dessa
praktiker. Situerat lärande betyder att lärandet är beroende av det sammanhang i vilket det
sker och att kunskapen konstrueras i arbetets gemensamma vardag, i en praktikgemenskap
(Lave och Wenger 1991). Verksamhetsteori, slutligen, behandlas mer utförligt nedan. Den
har Engeström som en modern företrädare och han har i sin tur hämtad tankar från Vygotsky
och Leontjev (Engeström och Engeström 1986, Toikka, Engeström och Norros 1985). För den
inriktningen är bl. a. centralt att det är i det som en organisation kollektivt försöker åstadkomma, som föreställningar skapas om hur verksamheten bör och kan vara.
Teorierna/perspektiven är inte varandra uteslutande. Den modell som behaviorismen framställer kan, som framgått, vara tillämpbar i vissa situationer, men vid mänsklig inlärning
handlar det oftast om något mer än så. Inlärning är en aktiv handling. Inte ens en s.k. utantillärning kan förstås som en enkel överföring. En skådespelarens inläsning av ett teaterstycke, för att ta ett exempel, inrymmer ett oändligt antal möjliga associationer till tidigare
upplevelser och redan i själva inpräglingen kommer dessa att spela in för hur man lär. Det vi
lär blir beroende av vad vi har med oss i inlärningsögonblicket i form av inre och yttre stimuli. Det kan handla om intresse (motivation) eller mer eller mindre stark känslomässig laddning för uppgiften (lust/olust). Motivationen spelar en central roll. Utan viljan att lära blir
det svårare att lära sig (Bruner 1971, s. 132). Den inre motivationen (intresset för ämnet
t.ex.) är viktig likaväl som den yttre motivationen (betyg, t.ex.). Motivationen kan ses som
en psykisk energi som driver på lärandet, och som också påverkas av lärandet. Lärandet är
alltså inte bara en kognitiv process och en social och samhällelig process utan också en psykodynamisk process (förmedlad av känslor) (Illeris a.a.).
Människor utvecklar en viss inställning till det egna lärandet med större eller mindre intresse
för utforskning och problemlösning. Man talar t. ex om lärstilar (Kolb a.a.). Ofta har man för
avsikt att lära sig något. Det kan ske – formellt – genom våra skolor, men kan också ske informellt, som en naturlig del av vardagslivet. (Man talar ibland också om icke-formellt lärande, se nedan). Ibland har man inte ens för avsikt att lära sig något, man är kanske inte ens
medveten om det, och det sker då så att säga händelsevis.
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Lärande och minne
Med våra fem sinnen kan vi i varje givet ögonblick ta in miljontals ”informationsbitar”. Men
inte mer än en bråkdel av dessa bearbetas medvetet. Det betyder att vi bearbetar en hel del
information utan att vi egentligen är medvetna om det. Det kanske rentav är så att vi inte
skulle kunna klara komplexa problem om vi inte hade tillgång till denna omedvetna databearbetning (Wilson 2002, s. 24-27).
Kunskap förutsätter minne. Men det vi minns är snarare dispositioner än avgjutningar. Man
kan säga att varje gång vi lär, så konstruerar vi något, men också ”varje gång vi minns något,
rekonstruerar vi något” (Liedman 2001, s. 168). Vissa nervbanor och synapser har en gång
aktiverats och minnesspåren finns kvar. Men inte sällan är det ju också så att vi glömmer.
Det händer, kan man anta, när nervbanorna och synapserna inte använts.
En stor del av inlärningen sker mekaniskt (man lär sig ett telefonnummer) eller additivt (vissa
kunskaper bygger på redan förvärvade). Men så finns, som redan framgått, också en mer
genomgripande inlärning vad man kallar ackommodativ. Då handlar det om att invanda
mönster bryts upp och byggs om. Ibland finns starka känslor förbundna med det vi ser och
hör. Därmed kan också vad vi minns färgas av sådana känslor. I samband med ackommodativa förlopp, dvs när invanda mönster radikalt förändras, finns ofta också starka känslor inblandade.
Kunskaper har så att säga skapats, och när vi sedan minns är även det en skapandeprocess –
”ett kunskapande”. Bowden & Marton (2004) skriver: ”The application of something we have
learnt takes place… through simultaneous awareness of the new and the old, whereas the
meaning of the situation is constituted by both. Application amounts to creating something
new each time.” (s. 7, min kursivering).

Vad är det vi talar om apropos lärande?
Fem faser i samlingsnamnet lärande
Mot bakgrund av det som framkommit ovan kan lärande ses som de processer - hos individer, grupper och organisationer - då olika former av kunskaper samt handlings, vilje- och
känslomönster skapas och utvecklas.
Frågan är då vad det är för processer som medverkar i skapandet. Analytiskt kan man urskilja
åtminstone fem faser i samlingsnamnet lärande. (Illeris a. a., s. 13, använder en liknande
strukturering för att illustrera hur ordet lärande används med delvis olika betydelser.)
1. Den första fasen rör övergripande bestämmelser för lärande; ramarna. Här finns det
som rör samhällets och marknadens krav på lärande. I takt med förändringar i samhälle och arbetsliv har förväntningarna ökat på detta ”lärande”. Önskemålet om livslångt lärande, t.ex., visar på förväntningar om något som kan bidra till ökad demokrati, produktivitet och konkurrenskraft. Individen uppfattas inte bara som utbytbar
utan också som ett kapital. Lärande sker i många olika samhällssammanhang. För individen handlar det om att man lär under hela sin livstid och i alla miljöer man vistas i
(livslångt respektive livsbrett lärande). Denna fas liksom den följande uppmärksammar betydelsen av sociala processer.
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2. Den andra fasen handlar om en tillägnelsefas som rör individens samspel (och organisationens samspel) med omgivningen, dvs. yttre förhållanden. Omgivningen kan vara
föräldrar, skolans krav, kollegor, ledning, själva arbetsuppgiften. Vad man lär är så att
säga socialt konstruerat. Tillägnan kan ske genom perception, förmedling, upplevelse,
imitation, deltagande, handlingar och artefakter. Lärande sker i kommunikation. Genom att kommunicera, gör vi våra tankar osv. tillgängliga för andra, ”vi placerar dem
bildligt i ett publikt rum” (Säljö 2004, s. 44). Genom s.k. socialisationsprocesser blir
människan människa tack vare samspelet med andra människor (primärt i hemmiljön, sekundärt i skolan osv.). Man kan se en historisk utveckling från hur gemensamma kunskaper och färdigheter utvecklats först genom deltagande i vardagssysslor,
sedan i arbete och arbetets delning (t.ex. lärlingskap) och så småningom också i den
lärgemenskap som den formella skolgången utgör (Säljö a.a., s. 48). Skolan kan alltså
ses som en lärgemenskap, liksom ”företag, föreningar och frivilligorganisationer av
olika slag, folkbildningsorgan…” (Säljö a.a., s. 54). Olika tekniker har använts för att
skapa och vidmakthålla lärgemenskapar, där texten, det skrivna ordet har varit det
viktigaste. Nu kan vi se internet och e-post som nya redskap för lärande (Säljö a.a., s.
56).
3. Med den tredje fasen kan vi se lärande som en bearbetningsfas – inre förhållanden
relaterade till var och ens mentala kartor och världsbilder (man talar om kognitiva
strukturer). Här ingår inte bara det kunskapsmässiga, utan också motivation, känslor
och attityder är inblandade. De individuella förutsättningarna är olika beroende på
vad man lärt tidigare. Och, som redan framgått, för att förstå vad som sker i den individuella bearbetningen blir det nödvändigt att fundera över hur (den tidigare) kommunikationen skett.
4. För det fjärde kan man se lärande som resultat, nämligen som kunskaper. Dessa kunskaper kan finnas i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Man talar
ibland om påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Det är
kunskaper som – när de kommer till uttryck – rör både förstånd, vilja och känsla. Ett
sammanfattande ord för detta är begreppet kompetens (av latinets competere;
sammanfalla, vara ägnad åt). Kompetensen omfattar både en kognitiv dimension
(kunskap), en social dimension (samarbetsförmåga) och en motivationsdimension
(vilja och känsloengagemang). Till dessa lägger Ellström (1992, s. 21) en personlighetsdimension och en dimension som avser olika perceptuella och manuella färdigheter. Kompetens avser därmed individens potentiella handlingsförmåga i relation till
en uppgift eller situation. Förmågan definieras i termer av respektive psykomotoriska
kognitiva, affektiva, personlighets- och sociala faktorer.
5. Vi har också, för det femte, den fas som rör frågan om hur lärandet kommer till användning och under vilka villkor i så fall. Det handlar om huruvida kompetensen/kapaciteten faktiskt utnyttjas i form av s.k. kvalifikationer (av latinets qualis (sådan som)
och facere (göra) dvs att någon görs så att han/hon passar in). De personliga kompetensfaktorerna blir därmed ställda inför arbetsuppgifternas kvalifikationskrav. Man
kan t. ex vara duktig på något, men ändå inte få jobb beroende på kön eller etnicitet
– man är kompetent, men okvalificerad (se vidare Holmer och Karlsson 1991, s. 910).
Faserna 2 – 4 är centrala för begreppet lärande. Straka (2004, s. 8) t.ex., delar in lärandekonceptet i tre nivåer som motsvarar yttre omständigheter (information), bearbetning (handlande, motivation, emotion) samt resultat (inre förhållanden). Lärande har därmed enligt
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hans definition skett om - och endast om - de individrelaterade konsekvenserna av interaktionen mellan information, handlande, motivation och emotion (jämför faserna 2 och 3) leder till en varaktig förändring i de inre förhållandena hos den handlande individen (jämför
fasen 4).
Formellt, icke-formellt och informellt lärande
Vad är skillnaden mellan vad vi ovan kallat formellt, icke-formellt och informellt lärande?
Några kriterier kan vara dels den struktur i vilken lärandet sker, dels den lärandes avsikt att
lära sig (Straka a.a.).
Formellt lärande sker vid inrättningar för allmän och yrkesinriktad utbildning och leder till
erkända utbildningsbevis och kvalifikationer (EU 2000 s. 8-9).
Icke-formellt lärande sker vid sidan av de gängse systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning. Det finns som komplettering till eller förberedelse för formella system och leder
inte nödvändigtvis till formella bevis i form av betyg och certifikat (EU a.a.).
Vid både formellt och icke-formellt lärande finns oftast en avsikt att lära sig från den lärandes sida. Men den avsikten finns mestadels inte vid det informella lärandet som sker mer
eller mindre spontant och som en naturlig del av vardagslivet, bl.a. Här kan man skilja mellan
”unnoticed experiences” (som sker i förbigående) och ”proven experiences” (beprövade erfarenheter, som är synliga för en själv).
Som synes är gränserna inte klara. För att hålla isär begreppen kan man understryka intentionen/avsikten från den lärandes sida, som alltså skulle vara starkare vad gäller formell och
icke-formell utbildning. Men avsiktligt respektive oavsiktligt lärande är inte heller det särskilt
klargörande. Oavsiktligt lärande kan ju hända i formella sammanhang (i skolan, t. ex).
Vidare kan lärandet ske explicit (med viss ansträngning och medvetet) eller implicit (omedvetet). Genom att använda explicit respektive implicit lärande uppmärksammar man individen snarare än de yttre omständigheterna (Straka a.a., s. 11-12).
Sammanfattningsvis är begreppen oklara. Men man kan ändå särskilja det formella lärandet
från det informella genom att se till fasen 2, ovan, nämligen formen för de yttre omständigheterna. Vad som skiljer det formella från det informella är nämligen formaliteten i form av
kursplaner, inläsningsmaterial, specificerade mål, lärare och betyg m m. Formaliteten, skriver Straka, är de socio-kulturellt skapade yttre förhållanden som ligger utanför individen.
Individen å sin sida kan lära sig explicit respektive implicit i både formella och informella
sammanhang.
På senare år har man uppmärksammat de icke formella och informella sammanhangen för
lärandet, t.ex. i form av s.k. självdirigerat lärande, lärande på nätet och på arbetsplatsen.
Personal- och verksamhetsutveckling genom självvärderingar t.ex., påvisar möjligheten till
ett både implicit och explicit lärande (Holmer 2003, s. 10). Inte minst i EU-sammanhang betonar man vikten av det icke-formella och det informella lärandet. Man anser att dessa former av lärande är underskattade och förbisedda och att de kan ge större närhet till omedelbar tillämpning av förvärvade kunskaper (EU a.a.).
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Lärande i arbetet
Lärande kan alltså uppfattas som en aktiv process där kunskap konstrueras i en social praktik.
I yrkeslivet beror lärandet (a) på individuella förutsättningar, b) på uppgifternas art och (c)
på hela det sammanhang som den yrkesarbetande befinner sig i (både i och utanför arbetet).
1. Sett till individuella förutsättningar kan vi konstatera att - i likhet med synen på ledare – personliga egenskaper visserligen är viktiga, men att man i ökad utsträckning
måste konstatera att människan både är, blir – och kan bli. Genom att tala om lärande (istället för inlärning) och om yrkeskunnande (istället för yrkeskunskap) betonar vi
möjligheten till något pågående och föränderligt; delaktigheten i det egna skapandet
av kunskap (jämför participation) och användningen av denna kunskap (jämför empowerment).
2. Handlingsteoretiska resonemang relaterar kunnandet till uppgiftens art och till olika
kravnivåer. En handling kan utföras på tre nivåer (Volpert 1980 och Frese 1978 i
Aronsson 1983, s. 216-217). Den senso-motoriska nivån är den lägsta, arbetsuppgiften kräver ett automatiskt handlande och fordrar ingen arbetsplanering. På den mellersta nivån dominerar flexibla handlingsmönster, men arbetsförloppet är sådant att
det inte kräver annat än ett specifikt tänkande. På den intellektuella nivån, som är
den högsta, fordrar arbetet ett kreativt tänkande. När vi utför något, kan det till att
börja med kräva intellektuell kapacitet, men allteftersom handlingen blir rutin, så
flyttas den ner i nivåerna. Genom handlandet bygger vi också upp en inre bild av
verkligheten. Om inga nya krav kommer, så bildas heller inga nya bilder. Vi lär oss
ingenting nytt, men får befästa det vi redan kan.
3. Resonemanget om handlingsnivåer kan relateras till den s.k. krav-inflytandemodellen (Karasek och Theorell, 1990). Den påvisar dels att höga arbetskrav förenat
med lågt inflytande kan leda till ”stress” och därmed förhindra lärande, dels att höga
arbetskrav i förening med högt inflytande kan leda till lärande och förhindra stress.
Förutsättningar för att ett positivt lärande skall utvecklas, ökar alltså när man sätts inför ett lagom stort handlingsutrymme (både krav och inflytande). En tredje dimension – stöd från ledning och arbetskamrater – kan fungera som buffert och moderera
stressituationer.
4. Handlingsutrymme antyder att allt lärande sker i ett sammanhang, en social praktik.
Det situterade lärandet uppmärksammar, som antytts ovan, det lärande som sker i
arbetets gemensamma vardag. Den anställde konstruerar sin kunskap i omgivningen,
konstruerar omgivningen och konstrueras av omgivningen.
Handlingsutrymmet blir alltså viktigt för lärandet. Man kan urskilja olika typer av lärande
som en funktion av det utrymme som finns i handlingssituationen (Ellström a.a.). Beroende
på situationen har man ett visst handlingsutrymme vad gäller respektive uppgift/mål, metod
och resultat. Reproduktivt lärande, t.ex., utvecklas när såväl uppgift/mål som metod och
resultat är givna. Produktivt lärande kan vara regelstyrt eller målstyrt. Det regelstyrda är för
handen när metod och resultat är givna. I det målstyrda lärandet finns däremot endast uppgiften fastställd. På den högsta lärnivån, kallad den kreativa lärnivån, måste den lärande använda sin egen förmåga ”inte bara för att välja metoder och välja resultat, utan även för att
definiera uppgiften, dvs. för att diagnosticera situationen” (Ellström a.a., s. 71-72).
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Detta lärande av erfarenheter i det egna arbetet kan kombineras med andras mer eller
mindre systematiserade kunskap. Arbetsplatsintegrerat lärande betyder att arbetet ska
samordnas/sammansmältas med lärande. Bakom begreppet arbetsintegrerat lärande finns
idén om att den vuxna människan ska ges möjlighet att växla mellan det egna erfarenhetsbaserade lärandet i arbetet och inhämtande av teoretiskt grundad kunskap där den egna erfarenheten kan speglas i mer forskningsbaserade rön (Thång 2005). Det kan ske som när lärare
eller läkare gör sin praktiktjänstgöring och får lära sig i ett sampel mellan praktisk erfarenhet
och teoretisk kunskap.
Lärande i arbetet är en individuell lärprocess, men som framgått i lika hög grad en kollektiv
sådan – vi lär av varandra i arbetet och utanför arbetet. Kollektivt lärande har i det perspektivet ”innebörden av socialisation, det vill säga hur människor genom samspelsprocesser
skapar sin verklighet, där nya individer successivt anpassar sig till den sociala praktik de befinner sig i” (Granberg och Ohlsson 2005, s. 233).

Lärande i organisationer; lärande organisation och organisatoriskt lärande
Lärande organisation har blivit ett vanligt begrepp, inte minst inom managementlitteraturen.
Bakom begreppet finns en önskan om att organisera verksamheten så att den lär sig att lära
(av sina egna upplevelser, av det som sker i omvärlden etc). Med det vill man åstadkomma
en organisation som är inriktad mot ”ständig förbättring”. Verksamheten bör organiseras så
att de anställda ges regelbundna möjligheter till att ifrågasätta, reflektera och handla efter
gemensamma mål, vilka bör förändras i takt med omvärldens krav. Den lärande organisationen ska tillhandahålla goda förutsättningar för lärande i den dagliga verksamheten och därmed ge förändringsbenägenhet. Tre villkor brukar framhållas som centrala för en sådan utveckling: de anställdas motivation, förmåga och möjlighet att handla. Lärande organisation
kan härvid användas som ett styrande koncept för att ange vilka mål verksamheten bör eftersträva och för att skapa en kollektiv identitet. Konceptet kan då användas för att ge bilden
av den goda organisationen (Angervall 2005, s. 23-24).
Medan lärande organisation är ett närmast normativt begrepp, så används visserligen begreppet organisatoriskt lärande på liknande sätt. Men organisatoriskt lärande är mer av ett
beskrivande/analytiskt begrepp såsom det används i forskningslitteraturen. Med organisatoriskt lärande fokuserar man på individer som lär sig i ett organisatoriskt sammanhang och på
hur organisationens kompetens/kapacitet utvecklas i relationerna mellan individerna och
vad dessa gör tillsammans.
Organisatoriskt lärande är något mer än summan av de enskilda individernas lärande (Argyris
och Schön 1978). På samma sätt som man hos individen kan tala om förändringar i form av
mekaniskt, assimilativt eller ackommodativt lärande, så kan man i organisationer tala om
respektive single-loop-learning för en enkel form av lärande (jmf anpassningsinriktat/formande) och double-loop learning för en djupare form/förändring (jmf utvecklingsinriktat/
transformerande). En organisation kan ändra det den håller på med genom single-loop learning vilket innebär nya lösningar utan att de grundläggande värderingarna förändras. Genom
double-loop learning ändrar organisationen också de värderingar som ligger bakom det man
håller på med; man får klart för sig dels vad man säger sig göra, dels vad man faktiskt gör och
slutligen också vad man borde göra (Argyris och Schön 1996).
Kunskaper är ju resultatet av en läroprocess. Kunskaper har så att säga skapats, och när vi
sedan minns är även det, som sagt, en skapandeprocess - ”ett kunskapande”. I det organisa36

toriska lärandet blir det därför centralt att undersöka hur detta ”kunskapande” kan ske tillsammans. Grundläggande frågor blir bl. a.: Hur kan individens kognitiva strukturer, ofta i
form av implicita och privata föreställningar om t. ex. arbetsuppgifterna, göras explicita och
kollektiva? Hur kan individuella föreställningsvärldar ges en kollektiv mening som övergår i
gemensam handling? Och hur kan handlandet institutionaliseras? Det är först när de anställda i en organisation kollektivt hanterar bilder av verkligheten, som det finns möjligheter till
en gemensam verklighetsbild (kognitiv struktur). För det krävs att individen lägger fram sin
egen verklighetsbild för – ”informerar” - de andra i gruppen/organisationen och att de andra
aktivt tar del av den verklighetsbilden och relaterar den till sina egna bilder. Det är först när
den enskilda uppfattningen kan explicitgöras, värderas och delas, som förutsättningen finns
för ett organisatoriskt lärande (Argyris och Schön 1996). Det är en nödvändig betingelse,
men ändå inte tillräcklig. För ett organisatoriskt lärande krävs också att de framförda och
delade uppfattningarna visar sig i form av förändrade regler, ritualer etc.
Fyra integrerade steg kan därmed urskiljas i det organisatoriska lärandet (utifrån Timlon
2005, s. 46 och s. 186 med hänvisningar till Dixon 1994 och Crossan et al, 1995,1996):
1. Lärande på individuell nivå. Individen utvecklar kunskap som kan göras tillgänglig för
andra.
2. Lärande på individ- och gruppnivå. Individens kunskap kommuniceras och värderas
av gruppen.
3. Lärande på grupp- och organisationsnivå. Gruppens (kollektiva) kunskaper utvecklas
och visar sig i handling.
4. Lärande på organisationsnivå. Gruppens kunskaper inkapslas och institutionaliseras i
organisationen.
Först lärande individ, sedan lärande grupp och till sist lärande organisation med andra ord.
Förutsättningarna för att skapa det ena eller det andra varierar beroende på vilka människor
som finns i organisationen, hur organisationen är beskaffad, vad dessa människor uppfattar
att de har för möjligheter att åstadkomma förändringar och vad det finns för handlingsutrymme.
Både individerna och rutinerna måste alltså förändras om man vill åstadkomma en verklig
förändring. Huzell (2005, s. 168) hänvisar på motsvarande sätt till organisationskulturen och
till en studie som konstaterar att kulturförändring betyder två saker; dels att skapa nya gemensamma värderingar, dels att skapa nya arbetsrutiner. Kultur, skriver hon, handlar både
om gemensamma föreställningar och praktisk handling. På en arbetsplats finns t.ex. mer
eller mindre uttalade regler, normer och symbolsystem. Dessa visar sig på möten etc., och
påverkar vad man tror att man kan påverka och vad man faktiskt kan påverka. Speciellt för
en analys av det organisatoriska lärandet hör därför inte bara individerna utan också, och
framför allt, den gemensamma arbetsmiljön, den kollektiva verksamheten. Hur är den arbetsmiljön beskaffad och vilka former av social praktik tillåter den? Finns egentligen förutsättningar för inte bara ett formerande utan också transformerande lärande?
Utifrån tanken om att individen konstruerar sin kunskap i samspel med omgivningen blir,
som framgått, handlingsprincipen en central fråga vid allt lärande: Vilket handlingsutrymme
finns för de anställda? Nära kopplad till handlingsprincipen är frågan om lusten att lära,
motivationsprincipen med andra ord. Ytterligare en viktig princip är mognadsprincipen. Av
erfarenhet vet vi att det lönar sig att vänta till dess att en person är mogen för det som ska
förändras. Därigenom sparar man tid, onödiga ansträngningar och negativa erfarenheter. På
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liknande sätt kan vi vänta oss att en organisation kan vara mer eller mindre mogen för förändringar. Vill man förstå förändringsprocesser som äger rum i en organisation, så kan det
vara viktigt att ta reda på var organisationen befinner sig - att finna ”en närmaste utvecklingszon” för förändringar. Uttrycket inom citationstecknen är hämtat från en grupp finska
forskare och syftar på det avstånd som finns mellan vad som för närvarande sker i organisationen och vad som förefaller vara statt i förändring. För att få reda på hur en viss verksamhet ser ut och vilka utvecklingsmöjligheter som finns kan man genomföra olika typer av analyser, formulera modeller och strategiska uppgifter (Toikka m.fl. a.a.). Förutsättningar för att
en expansiv lärandeprocess skall ske är att individen/organisationen ”ställs inför ett angeläget problem eller motsatsförhållande som inte går att lösa inom den existerande uppsättningen av alternativ” (Illeris a.a., s. 53). En livskris eller företagsskris, t.ex. kan innebära att
man tvingas se saker och ting på ett helt nytt sätt. Man utvecklar då vad som kan kallas ett
metalärande dvs ett lärande som så att säga överskrider (allt) det som tidigare tagits för givet (Illeris, a.a., s. 56).
Med stöd av s.k. verksamhetsteori kan man hävda att det är inte minst i utförandet av det
egna arbetet, handlandet i de egna arbetsuppgifterna, och i det som en organisation kollektivt försöker åstadkomma, som man får föreställningar om hur det bör och kan vara. Dessa
handlingar finns som en länk mellan medvetandet och verkligheten runt omkring. Handlingarna – och därmed våra bilder av verkligheten – öppnar eller sluter vårt medvetande för nya
intryck. Föreställningar som så att säga pådyvlas individer och som inte har någon jordmån i
deras praktiska erfarenheter, kan bli meningslösa stereotyper. Det betyder att påverkansprocesser på arbetsplatsen, vilka vill påverka personalen i förändringsarbete, t.ex., knappast
kan ha någon framgång, såvida inte dessa påverkansprocesser knyts till de anställdas erfarenheter och till den verklighet som ska förändras (Leontjev 1983).
Men det som människor håller för rätt och riktigt är som framgått ovan inte enbart en fråga
om individuella kognitiva processer utan finns inbäddat i olika kollektiva regler och rutiner.
Dessa kan dels vara mer eller mindre öppet uttryckta eller tagna för givet, dels visa sig i arbetets fördelning när det gäller arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Människors kunnande lagras även in i och förmedlas genom s.k. artefakter vilket kan handla om språket,
men även om sätt att organisera arbetet, om redskap av olika slag – och om t.ex. frukostmöten (Wärvik a.a.).
Till den lärande organisationen hör därför att se till handlingsutrymmet. Kunskapen i organisationen konstrueras när man som medlem lägger in sin egen betydelse i någonting och
överför den i vardagspraktiken. När det gäller nybörjare börjar man i utkanten för att så
småningom var full medlem av den sociala gemenskapen. Individernas utökade handlingsmöjligheter - och därmed lärande - kan bilda underlag för kollektiva lärprocesser vilka kan
påverka organisationens vanor, rutiner, normer etc. Det kan i sin tur utöka organisationens
kompetens, dvs förbättra dess förmåga att genomföra verksamheter med hög kvalitet och
effektivitet.

Kunskaper och kunskapsintegration
Lärande är som framgått en process som inrymmer både inre psykiska processer och yttre
samspelsprocesser som kan resultera i kunskaper och färdigheter, och också handlings-, vilje- och känslomönster. Den information som förmedlas i kunskapsprocesser är i sin tur resultatet av enskilda eller samlade kunskapsprocesser. Det betyder att ”någon eller några har
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skaffat sig kunskap som meddelas omvärlden som information” (Liedman a.a., s. 63). Vad vi
kallar för kunskapsförmedling gäller alltså egentligen informationsförmedling där information förmedlas till andra människor vilka kan ta till sig den och göra den till sin kunskap. Kunskapen är därmed slutdelen av lärandeprocessen.
Vad är det då för kunskap som kan bildas i arbetet och möjligen integreras i organisationen?
Yrkeslivets kompetens rör både förstånd, vilja och känsla och kan, som framgått, ses som
påståendekunskap, färdighetskunskap eller förtrogenhetskunskap. Påståendekunskapen kan
uttryckas i ord och färdighetskunskapen i handlingar. Påståendekunskapen tillhör det traditionella kunskapsbegreppet, teoretisk kunskap; ”att-kunskap” (Nationalencyklopedin 1993,
s. 536). Färdighetskunskapen kan ses som en del av vad man kallar praktisk kunskap; ”hurkunskap” (ibid.). Förtrogenhetskunskapen är den icke-artikulerade, det man kallar processkänsla (”handlag”) eller erfarenhetskunskap. Den är personlig och man talar ibland om förtrogenhetskunskap som tyst kunskap. Tyst kunskap är mer än ”bara” kunskap, ”eftersom det
också handlar om förståelse, insikt, känslor, värderingar, attityder m.m.” (Illeris a.a., s.167).
Samspelet med andra är av avgörande betydelse för att bygga upp den typen av kunskap
inom en yrkesgrupp (Göranzon 1990, s. 138). Förtrogenhetskunskapen kommer när ”vi övas
in i en praxis genom att ta del av traditionens exempel” (ibid.). ”Ta del av” betyder att vi ser,
hör och känner vad som sker i jobbet. Arbetsplatserna är beroende av den tysta yrkeskunnigheten (Wood och Jones 1986).
Man kan se en skiljelinje mellan teoretisk och praktisk kunskapsbildning. Den teoretiska kunskapsbildningen innebär att man försöker avbilda verkligheten med hjälp av ord och begrepp
(jämför påståendekunskap) för att därefter tillämpa vad man lärt sig i den s.k. praktiken medan den praktiska kunskapsbildningen tar sin utgångspunkt i handlingen (jämför färdighetskunskap). Den teoretiska kunskapen utmärks alltså av att den är intellektuell till sin karaktär
eftersom den lärande försöker använda sin tankeförmåga för att förstå vad hon lärt sig
(Mårdsjö 2005, s. 33 med hänvisning till Molander 1996).
En liknande distinktion kan kanske göras om man som Liedman (a.a., s. 59) jämför substantiven kunskap och vetande: ”vetande” har en tydlig tendens åt det abstrakta och det som kan
registreras och räknas upp. Sammanställningen ”praktisk kunskap” är naturlig, medan ”praktiskt vetande” låter styltat. Inom vetenskapen talar man om det samlade vetandet. Kunskapen – kunskapandet - blir här lärprocessen, vetandet blir däremot resultatet av denna lärprocess (ibid.)
Möjligen kan man särskilja kunskapstyper som omfattas av respektive vardagskunskaper och
specifika konstnärliga kunskaper, yrkeskunskaper och forskningsbaserade kunskaper (Tengström 1987). Vardagskunskapen kan specificeras vad gäller påstående-, färdighets- och förtrogenhetskunskap, det gäller också den konstnärliga kunskapen, yrkeskunskapen osv.
Alla dessa kunskaper utgör då en del av kompetensen inom ett område. Både praktikern och
forskaren, t ex, har sina påståendekunskaper, färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper. Distinktionen forskare–praktiker är visserligen problematisk av det skälet att alla
kunskaper och alla sysselsättningar kan betraktas som praktiska, även forskarnas. Vi arbetar
alla med kroppen, om det så bara är med fingrarna på tangentbordet (Liedman a.a.). Också
forskaren kan därmed räknas som praktiker, men man kan ändå behålla distinktionen för att
markera att det rör sig om olika kunskapsintressen.
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Kunskapsintegration
Inte minst inom interaktiv forskning kan ställas krav på samordning mellan forskarens kunskaper och praktikerns erfarenheter och kunskapsbehov. Här finns vissa svårigheter som har
att göra med sammanhanget för kunskapsintegrationen. Det gäller skillnader i arbetsvillkor, i
arbetets natur och i arbetsomlopp (Hosseini-Kaladjahi 2004, s. 22-26):






Skillnader i arbetsvillkor betyder att praktikern vanligen arbetar med lägre frihetsgrader än forskaren. Praktikern har en regelstyrd organisation att ta hänsyn till, forskaren begränsas av krav på kvalitet och etiska hänsynstaganden. Skillnader i arbetsvillkor förstärks i aktionsforskning eftersom det är inom praktikerns organisation som
aktionen tar vid medan forskarens institution knappast behöver beröras.
Skillnader i arbetets natur innebär att praktikern måste komma till beslut och till
handling, forskaren å sin sida kan ha flera svar och vara benägen att distansera sig
från beslutsfattande. Forskaren söker, som framgått ovan, kunskap för att förklara
och förstå med tanke på generaliserbarhet, praktikern söker instrumentell kunskap.
Vad slutligen skillnader i arbetsomlopp beträffar så har praktikern kortare tidscykler,
forskaren bygger sitt arbete på flera år.

I försöket att åstadkomma en kunskapsintegration kan man som Hermerén (1984) urskilja
fyra ambitionsnivåer (med exemplet tvärvetenskapligt arbete). Han talar om en första ambitionsnivå där var och en bidrar med sitt och åhöraren får stå för kunskapsintegrationen. Den
andra ambitionsnivån innebär att man diskuterar varandras resultat, man byter kunskaper. I
den tredje ambitionsnivån bildar man samarbetsgrupper som får arbeta med ett stort och
viktigt problem. Här byter man inte bara resultat, utan också begrepp och metoder. Den
fjärde och sista nivån innebär en gemensam forskning av ett större problem där man analyserar, formulerar och till sist försöker lösa det.
Men i mötet, och kanske integrationen, mellan kunskaper finns många hinder och svårigheter, bl.a. genom att olika verklighetsbilder utmanas. Det är bilder av vad som är orsak och
verkan, rätt eller fel, naturligt respektive onaturligt. Det är prövade och oprövade antaganden och mer eller mindre osystematiserade föreställningar om naturens, människans och
samhällets beskaffenhet (Holmer och Starrin 1993). Vi handlar och uttalar oss mot bakgrund
av sådana verklighetsbilder, som alltså är ett slags förståelsemodeller som vi ogärna lämnar
(inom vetenskapen talar man om olika paradigm).
Integrationen av kunskap verkar förutsätta en insikt i varandras förståelsemodeller. Brister i
implementeringen av befintlig kunskap i t ex arbetsmiljöarbete kan ha sin förklaring i att sådan insikt saknas. Om man följer Hermeréns ambitionsnivåer skulle möjligheten till kunskapsintegration och lyckad implementering förväntas öka när man på en arbetsplats ges
möjlighet till att gemensamt och i tur ordning:



definiera problem, formulera mål och metoder för behandling eller åtgärd
genomföra idéer och planer samt
 följa upp och utvärdera insatser.
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3. ARBETSGLÄDJE OCH LÖNSAMHET – ARBETET SOM MÅL OCH MEDEL
JAN CH KARLSSON4
Utgångspunkt
Det är vanligt att det finns ett dubbelt syfte med arbetsmiljöarbete, något som uttryckts så
här inom det projekt, som ligger bakom den här boken: Projektet ”ska bidra till ett hållbart
arbetsliv där arbetsmiljöarbetet är en resurs för både arbetsplatsen och individen. För arbetsplatsen kan det handla om konkurrenskraft, lönsamhet samt attraktivitet och för individen om hälsa, välbefinnande, kreativitet och förnyelseförmåga.” Jag har blivit ombedd att
reflektera lite över detta uttalande, och i synnerhet den (av mig) kursiverade meningen. Den
framstår som en grundplåt i projektets ansats: God lönsamhet och god arbetsmiljö ska gå
hand i hand.
Den här tanken har analyserats som en relation mellan arbetet som medel och som mål
(Korpi 1978, kap. 5; Oudhuis 1998; eller, för att ta ett äldre exempel, Bentham 1983, s 104
[1817]), det vill säga å ena sidan arbete som ett medel till mål utanför arbetet såsom vinst
eller välstånd och å andra sidan som ett mål i sig för att den arbetande ska utvecklas. Det är
nu notoriskt svårt att skilja mål från medel och olika typer av mål respektive medel från varandra. En invändning mot såväl Korpi som Oudhuis kunde till exempel vara att det de kallar
mål i sig med arbetet – eller arbetet som självändamål – lika gärna kan betraktas som ett
medel för den arbetandes egen utveckling. I båda fallen skulle arbetet alltså vara ett medel –
i ena fallet till vinst, i andra fallet till personlig utveckling. Trots dessa begreppsliga svårigheter vill jag försöka diskutera den angivna grundsatsen i sådana termer. För att korta av terminologin något använder jag emellertid i fortsättningen huvudsakligen ”lönsamhet” när jag
avser arbetsorganisationen och ”arbetsglädje” när jag syftar på den anställde. Det innebär
att ”arbetet som medel” och ”lönsamhet” är synonymer, liksom ”arbetet som mål” och ”arbetsglädje”. Därtill måste vi nog tänka oss att den förening som grundsatsen ovan anger av å
ena sidan företagets lönsamhet och å andra sidan den anställdes arbetsglädje lika gärna kan
vara en motsättning. I arbetsmiljöarbetet kan konflikter uppstå mellan företagets och de
anställdas intressen, mellan lönsamhet och arbetsglädje.
Båda tankarna – arbetet som medel respektive som mål – har långa idéhistoriska rötter och
jag ska ge några exempel på detta.5 Det är ingen fullständig idéhistoria utan bara några nedslag. För idéer och ideologier kring arbete har det stor betydelse att Platon och Aristoteles
levde i ett antikt samhälle med slaveri som den viktigaste arbetsformen, att Thomas av
Aquino verkade i ett feodalsamhälle dominerat av livegenskap, och att Adam Smiths analyser gäller lönearbete i ett kapitalistiskt samhälle. Jag gör emellertid inget försök att utreda
den typen av kopplingar här (se dock Karlsson 1986, del III); det skulle helt enkelt föra för
långt. Vidare menar inte alla de tänkare jag behandlar riktigt samma sak med begreppet ”arbete”, även om de flesta nog har manuella aktiviteter i tankarna. Jag försöker emellertid inte
göra några poänger av sådana skillnader heller. Istället är syftet mera deskriptivt: Hur har

4

Manus till kapitlet accepterat i augusti 2006.
Förutom egna tidigare skriverier och originalverk, förlitar jag mig på två framställningar i högre grad än vad
enskilda referenser kan uttrycka; de är Herbert Applebaums (1992) The Concept of Work och Carl-Henric Grenholms (1988) Arbetets mening.
5
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arbetet som medel respektive som mål, samt förhållandet däremellan, analyserats av inflytelserika tänkare i (främst) den europeiska intellektuella historien?
Det finns och har naturligtvis funnits en viss polemik mellan företrädarna för tanken att arbetet är ett medel till något annat utanför det, respektive ett mål i sig för den arbetande.
Denna konfrontation kommer inte fram i det följande (även den ligger utanför mitt syfte),
men låt mig ändå introducera temat mål och medel med två exempel på en sådan polemik –
ett från varje sida. En av dem som vi kommer att möta som företrädare för ståndpunkten att
arbetet är ett självändamål är Thomas Carlyle. Han utsattes emellertid för en starkt kritisk
kommentar av John Stuart Mill (cit. i Breton 2005, s 42).6 ”Det är”, framhåller Mill, ”ingenting
prisvärt i arbete för arbetets egen skull.” Och han fortsätter med att hävda att Carlyles argumentation ”roterar i en evig cirkel runt idén om arbete, som om att vända jorden, eller
sköta en skyttel eller vävspole, vore mål i sig själva och den mänskliga existensens mål.” Arbetet som mål är en befängd idé, säger Mill till Carlyle.
På samma sida som Mill kommer vi att träffa på Adam Smith och vi kommer att möta Karl
Marx på den motsatta sidan. Marx polemik mot Smith lyder i det här avseendet så här: För
Smith är arbetet inget annat än en försakelse eller ett umbärande, en negativitet, medan det
positiva blir vila – liktydigt med lycka och frihet. Det är visserligen alldeles riktigt att arbete
struktureras som medel till mål utanför det och för att överkomma hinder på vägen dit, men
vad Smith inte tar hänsyn till är att arbetet samtidigt kan vara en kreativ och i sig belönande
verksamhet för den arbetande och att människor ”har behov av en normal portion arbete”
(1971, s 177). Arbetet enbart som medel är en befängd idé, säger Marx till Smith.
Kapitlet är disponerat på det sättet att jag först avför från agendan en omfattande tradition
av att definiera arbete genom att säga att det är en målinriktad aktivitet. Här talas alltså om
mål, men inte i den betydelse som jag ger termen här. Därefter går jag in på några idéhistoriska uttryck för arbetet som medel till något annat. Här figurerar en samling tänkare som till
dels kan förefalla en aning heterogen, såsom Platon och Aristoteles, Thomas av Aquino och
Martin Luther, samt Adam Smith. Men de har alltså det gemensamt att de argumenterar för
att arbetet är ett medel. Därefter kommer ett motsvarande avsnitt i fråga om arbetet som
mål. Den mest framträdande representanten här är Karl Marx, men jag tar även upp Thomas
Carlyle – och därmed är heterogeniteten stor även i detta fall. Sedan följer ett försök att
återge några sätt att betrakta relationen mellan arbete som medel och som mål, framför allt
utifrån frågan vilken sida som är viktigast. I det sammanhanget närmar vi oss vår nutid genom att jag främst behandlar de arbetsvetenskapliga skolbildningarna Human Relations och
socioteknik. Slutligen försöker jag dra ihop trådarna i en sammanfattning.

Arbetet som målinriktad verksamhet
Till att börja med kan vi konstatera att det finns en mycket stark tradition av att betrakta
arbete som just målinriktade verksamheter – alltså inte som mål i sig, men att de har ett i
förväg formulerat mål. Det är således ett annat sätt att analysera arbete och mål än det jag
nämnde ovan, varför det kan vara bra att diskutera det lite. Jag vill alltså här försöka ange
vad det inte är, som mina reflektioner handlar om – trots dess stora betydelse för debatten
om vad arbete är.

6

Citat från icke-svenska källor har översatts av mig.

44

Den förmodligen mest kända och flitigast citerade formuleringen återfinns i Kapitalet (Marx
1969, s 153-154):
En spindel utför arbetsmoment som liknar vävarens, och ett bi bygger vaxceller med
en skicklighet som gör mången mänsklig byggmästare skamsen. Men det som i grunden skiljer den sämste byggmästare från det duktigaste bi, är att han har byggt cellen
i huvudet, innan han bygger den i vax. Vid arbetsprocessens slut framkommer ett resultat, som redan från början fanns i arbetarens medvetande, alltså redan existerade
ideellt. Han åstadkommer inte bara en formförändring i naturen, utan samtidigt förverkligar han i naturen ett ändamål som han känner, och arten av hans verksamhet
bestämmes lagbundet av detta ändamål, som han måste underordna sin vilja.

Den främsta elaboreringen av detta tema har utförts av Georg Lukács (1973). Grunden i hans
argumentation är just att arbete är telosrealisering, det vill säga att genom verksamheten
uppnå ett i förväg uppställt mål. ”Teleologisk fastställelse” (teleologische Setzung) är arbetets essens. När målet formulerats utlöser individen en kedja av kausala determinanter som,
i sin tur, leder till att målet uppnås. Lukács utveckling av Marx tankegång har emellertid kritiserats kraftigt. Agnes Heller (1981) påminner oss om att alla handlingar är teleologiska;
Lukács betraktar dem helt enkelt som modifierade versioner av arbetsverksamheten. Men
arbete är i hans tolkning en ”enmans-show”, som endast tar hänsyn till den handlande individens mål. Därför måste alla sociala handlingar förklaras genom en analogi med individens
handlingar. En konsekvens av individualiteten är också att arbetsbegreppet blir ahistoriskt –
förändringar i de sociala omständigheterna blir inte framträdande i analysen.
En något annorlunda kritik har formulerats av Peter Ruben och Camilla Warnke (1979). I opposition mot den teleologiska fastställelsen betonar de redskapet som det mänskliga arbetets kärna. Det är genom att använda redskap som människan vunnit förmågan att formulera mål; i utvecklingen till människa är redskapet den historiska förutsättningen för teleologisk fastställelse – inte tvärtom (1979, s 23): ”Teleologiska fastställelser är uttryck för det
medvetande som genererats i och genom arbetet, dvs. inte helt enkelt som förutsättningar
för arbete utan snarare dess ideella element!” Vidare framhåller de att det sällan är möjligt
att i förväg förstå och förutsäga alla villkor för en arbetsprocess förlopp. I realiteten är arbetet rikare än det uppsatta målet (inklusive arbetsmedlen och deras användning). Det är därmed ytterst orealistiskt att reducera arbetet till det som är teleologiskt fastställt.
Karaktäristiken att arbete är en målinriktad aktivitet ger emellertid en möjlighet att ställa
arbetet i relation till några typer av icke-arbete (tabell 1.1; jag utvecklar här ett uppslag i Liedman 1985, s 11). En icke målinriktad aktivitet utgörs av leken (Giddens 1964). Det finns
också en stark tradition av att söka urskilja arbetets särdrag genom att kontrastera det mot
vad som utmärker lek (t.ex. Marcuse 1965), liksom att framhålla ”den lekande människan” –
homo ludens – som ett ideal i opposition mot, eller åtminstone komplettering till ”den arbetande människan” – homo faber – (t.ex. Huizinga 1955). Även aktivitetens motsats, passiviteten, kan vara målinriktad. Det rör sig då till exempel om den vila, som är nödvändig för att
man senare ska kunna vara aktiv. En icke målinriktad passivitet, slutligen, utgörs av lättja.
Här finns också en tradition av att ställa upp lättjan som ett ideal gentemot arbetet (Lafargue
1980; Russel 1937).
Om Lukács intog den extrema positionen att målinriktning är ett tillräckligt kriterium för att
en verksamhet ska vara arbete, så placerar sig Cato Wadel på skalans andra ände. Han avvisar explicit syftet som relevant för arbetsbegreppet; istället riktar han uppmärksamheten
mot verksamhetens funktion (1977, s 407, min kursiv): ”Arbete är mänskliga aktiviteter som
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kan påvisas upprätthålla, etablera eller ändra allmänt värdesatta sociala institutioner, antingen dessa aktiviteter har detta som mål eller ej.” Wadel tillhör emellertid undantagen. De
flesta författare som försöker definiera arbete använder målinriktningen som en del av sin
begreppsbestämning.
Målinriktning

Ej målinriktning

Aktivitet

Arbete

Lek

Passivitet

Vila

Lättja

Tabell 1. Mål och aktivitet.

Men i det nuvarande sammanhanget handlar det alltså om arbetet i sig som mål, eller arbetsglädje, vilket är en helt annan inriktning. Det är emellertid en förhållandevis sen tanke,
varför jag börjar med arbetet som medel.

Arbetet som medel till något utanför det
I den debatt som funnits om definitioner av arbete, kan noteras att en negativ begreppsbestämning utgör en inflytelserik tankelinje: Arbete definieras genom vad som inte är verksamhetens mål. Detta är den klassiska politiska ekonomins synsätt, där arbetet primärt framträder som en uppoffring (jfr. MacPherson 1985, s 241). Den mest citerade formuleringen
återfinns hos Alfred Marshall – även om den har sitt ursprung hos Jevons. Arbete är, säger
Marshall (1907, s 65, min kursiv), ”varje mental eller kroppslig ansträngning som man underkastar sig helt eller delvis i syfte att uppnå någon nyttighet annat än det nöje som uppkommer direkt av arbetet.” Arbete kan inte vara arbetsglädje, utan måste vara medel till något
annat. Ibland drivs denna tankegång ytterligare ett steg, så att arbete per definition blir något otrevligt. Ett exempel kan hämtas från Richard B Lees välkända studie av !Kung San, ett
samlar- och jägarfolk i Botswana. Lee avgränsar sitt arbetsbegrepp genom att lista ett antal
verksamheter. Därefter frågar han sig (1979, s 252): ”När en jägare konsulterar orakelskivorna, är det arbete? När han tillbringar kvällen i lägret och lyssnar till rapporter om byte som
siktats innan jakten, arbetar han då?” Och svaret blir: ”Eftersom dessa aktiviteter utförs i ett
socialt nöjsamt sammanhang har jag inte betraktat dem som arbete.” Delar av planeringen,
av den teleologiska aktiviteten, utesluts därför att den sker i en angenäm situation.
Grundidén hos Marshall kan alltså formuleras som att arbetet är ett medel till något annat –
dess syfte ligger ju utanför verksamheten i sig. Ett par exempel från skilda tanketraditioner,
men med likartat innehåll: Den tyske sociologen Hans-Paul Bahrt (1983, s 124) säger: ”Arbete är en skicklig, kontinuerlig, ordnad, ansträngande och nyttig handling, som är inriktad på
ett mål som ligger bortom utförandet av arbetshandlingen. (…) Det eftersträvade tillståndet
ligger bortom arbetet, är inte identiskt med det.” Och den franske filosofen Yves Simon
(1936, s 426-427) framhåller att (det manuella) arbetet ”är en nyttig aktivitet, vars mål inte
ligger i den själv, utan i ett resultat som är avskilt från den själv. Ett arbete som inte på något
sätt är inriktat mot något är uppenbart nonsens. Det resultat som ger mening åt arbetsaktiviteten är ett tillstånd hos det som bearbetas, inte ett tillstånd hos den arbetande.”
Tanken om arbetet som medel är mycket gammal. Vi träffar exempelvis på den redan hos
Platon och Aristoteles (400- och 300-talet f.Kr.): Arbetet utförs för att producera det som är
nödvändigt för att tillfredsställa mänskliga behov i samhället och för att människor – eller
åtminstone en elit – ska kunna ägna sig åt högre värderade ting, framför allt kontemplation
46

(Aristoteles: Nikomachiska etiken X:VII, s 7-8). Det utförs också för att den arbetande själv
ska få sitt uppehälle. Alla arbetsuppgifter är, framhåller Platon, ”i sig själva obehagliga och
besvärliga, men de gör nytta. Vi eftersträvar dem ej för deras egen skull, utan endast med
tanke på den inkomst eller de andra fördelar, som vi får genom dem” (Staten II 357 c-d). Här
finns ingen tanke om att arbetet i sig självt skulle vara bra för den arbetande, utan det är
istället bara problematiskt och mödosamt. För Platon och Aristoteles vore termen ”arbetsglädje” en självmotsägelse. Tvärtom är arbetet oftast skadligt för den som utför det och det
bästa livet är sådana förhållanden, i vilka man inte behöver arbeta. Aristoteles framhåller att
man bör kunna arbeta och delta i krig, men att det är bättre om man kan ha fritid och leva i
fred (Politiken 1333 a 40-1333 b 1). Fritiden är målet och arbetet är medlet.
Utifrån tanken att arbete är en målinriktad aktivitet gjorde jag nyss en indelning, som också
innehöll lek, vila och lättja. Det är nu inte en helt originell klassificering, eftersom en liknande
gjordes redan av Aristoteles – även om det var utifrån lite annorlunda utgångspunkter (Politiken 1337 b 23-1338 a 13). Han säger att människans liv innehåller de fyra delarna arbete,
lek, vila och sömn. Sedan för han ett resonemang om vilken av dem som är viktigast, varvid
fritidsverksamheten är utgångspunkten – den är den avgörande delen av mänskligt liv:
/F/ritid är att föredra framför arbete och dessutom målet. (…) Men fritiden tycks i sig
själv innefatta njutning, lycka och ett liv i glädje, vilket inte kan upplevas av dem som
arbetar utan av dem som har fritid; den som arbetar gör det för att uppnå något mål
som inte redan har uppnåtts, medan lyckan är ett mål som alla anser vara förenat
med njutning och inte smärta.

De återstående delarna är främst till för arbetet: vila och sömn finns för att motverka den
trötthet som arbetet leder till, medan lek är att betrakta som förströelser i livet – ett exempel som Aristoteles nämner är musik.
Thomas av Aquino, som levde på 1200-talet, betecknas ofta som den främste av kristna filosofer – och han är dessutom starkt influerad av Aristoteles. I sitt stora verk Summa theologica ställer han bland annat frågan varför man ska arbeta. Den omedelbara bakgrunden är de
påbud om kroppsarbete, som traditionellt funnits inom det västerländska klosterväsendet
(se Delaruelle 1948) och att Thomas tillhörde en orden, som bröt mot denna tradition. Hans
argumentation har emellertid en vidare betydelse än denna interna kyrkliga strid.
Thomas finner fyra skäl för att arbeta: För att skaffa livsuppehället, för att undanröja sysslolöshet (som kan ge upphov till många onda ting), för att tygla begär och för att man ska kunna ge allmosor. Vad beträffar den första punkten tillhör den naturlagen, framhåller Thomas:
Människan måste arbeta för sin överlevnad. Därav skulle man kunna tro att alla människor
skulle vara tvungna att arbeta. Så är emellertid inte fallet (II-II, q 187, a 3):
Likväl syndar inte var och en som inte utför kroppsarbete. Ty varje enskild är inte
bunden vid dessa den naturliga lagens föreskrifter, som ju syftar till mångas bästa,
utan det räcker med att en ägnar sig åt denna uppgift och en annan åt en annan uppgift.

Om det är så, säger Thomas vidare, att en person har andra sätt att skaffa sig sitt uppehälle
än genom kroppsarbete, så är detta fullt tillåtet – förutsatt, naturligtvis, att det är ett av kyrkan godkänt sätt.
När det så gäller att arbete motverkar sysslolöshet och tyglar begär, betonar han att det existerar många andra sätt att nå samma syfte. Så är att fasta, vaka, meditera och lovprisa också effektiva metoder, varför arbete inte heller här är nödvändigt för alla. I fråga om möjlighe47

ten att ge allmosor, slutligen, är resonemanget parallellt med det som fördes om livsuppehället: Man behöver arbeta bara i den utsträckning som man inte redan har så mycket tillgångar att man ändå kan skänka bort en del av dem.
Sammanfattningsvis finns inte något absolut krav på att alla människor ska (kropps)arbeta,
det gäller bara dem som ändå måste. Och för de arbetande är arbetet ett medel till mål
utanför det: livsuppehälle, undvika synder och att kunna ge allmosor.
Även för Luther är arbetet ett medel till något annat. Var och en har fått sin plats i samhället
given av gud, där ska man förbli och arbeta i det yrke man fått. Nu är det så att guds skapelse
av Jorden inte är avslutad, utan den pågår ständigt och genom sitt arbete är människan guds
medhjälpare, ja medskapare. Men det är förstås gud som ligger bakom även detta medskapande: Han låter oss arbeta, men arbetet och dess frukter kommer ytterst från gud; han verkar genom människor och människors arbete. Samtidigt är arbetets syfte att tjäna vår nästa,
att ta omsorg om andra människor. I arbetet, liksom i alla andra gärningar, bör människan
”endast ha det till syftemål, att hon i allt som hon gör tjänar och gagnar andra, utan att för
sina ögon ha annat mål än nästans behov och nytta” (Luther 1929, s 43 [1520]) – eller med
vår terminologi, arbetet är ett medel till att uppfylla mål utanför det.
Det finns ingenting hos Luther som antyder att den arbetandes egen tillfredsställelse eller
glädje skulle ha något med saken att göra, tvärtom: Arbete innebär möda och lidande och
ska så göra. Det är ett gott lidande, det är ett lidande som påminner om det som Jesus utsattes för. Det är inte svårt att instämma i Grenholms (1988, s 181) bedömning av det här draget i läran:
Denna lära uppmanar oss inte bara att lyda våra överordnade, den uppmanar oss
också att med tålamod bära det kors som arbetet är förenat med. Att mödan och lidandet på detta sätt uppfattas vara något som tåligt skall bäras i Kristi efterföljd, kan
lätt medföra att en människa som bejakar kallelseläran också accepterar dåliga arbetsförhållanden och låga löner. Sådana dåliga arbetsvillkor skulle kunna förstås som
något som hör till delaktigheten i Kristi lidande, varför man med denna uppfattning
knappast torde inspireras till att aktivt verka för förbättrade arbetsförhållanden.

En stark kontrast till Luther finner vi i många avseenden hos Adam Smith, men båda är överens om att arbetet är ett medel till mål utanför det. Vi kan jämföra Luthers tanke om att arbetet syftar till att tjäna andra människor med den här berömda passusen ur Smiths största
verk Nationernas välstånd (1994, s 29-30 [1776]):
Det är inte av slaktarens, bryggarens eller bagarens godhet som vi förväntar oss vår
middag, utan av deras omtanke om sitt eget intresse. Vi vädjar inte till deras människovänlighet utan till deras egennytta och talar aldrig med dem om våra egna behov
utan om deras vinning. Ingen annan än en tiggare väljer att i huvudsak vara beroende
av andra medborgares välvilja.

Arbetet är inte ett medel för att tjäna gud eller vår nästa, det är ett medel för vars och ens
egoistiska materiella intressen. Men Smith är långtifrån ointresserad av de arbetandes villkor, tvärtom diskuterar han ingående (1994, s 87-92) vilka aspekter man bör ta hänsyn till vid
anställning och lönesättning. Han kommer fram till den här listan: 1) hur obehagliga eller
angenäma arbetsuppgifterna är; 2) hur lätt eller svårt det är att lära sig dem; 3) hur säkra
eller osäkra anställningsmöjligheterna är; 4) graden av ansvar i arbetet; och 5) risken för
misslyckande eller utsikten till framgång. Det förefaller mig vara en ganska modern lista.
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Smiths analys av arbetsdelningen och dess ekonomiska fördelar är välkända, vilket har lett
till att han ibland uppfattats som en entusiastisk talesman för en långt driven arbetsdelning.
Så är emellertid inte fallet. Han var mycket bekymrad över vad denna – med en senare term,
tayloristiska – arbetsdelning skulle leda till när varje arbetare endast har en enda och synnerligen begränsad uppgift att utföra: Ett främmandegörande inför samhället och en omfattande fördumning av befolkningen. Därför rekommenderar han införande av ett allmänt skolväsende för att motverka de negativa sociala konsekvenserna av arbetsdelningen. Däremot
kräver han inte att själva arbetet ska vara utvecklande för den arbetande. Arbetet är fortfarande ett medel.

Arbetet som mål
I den franska Encyklopedin betraktas arbetet å ena sidan som något som människan måste
utföra för att kunna tillfredsställa sina behov, men som å andra sidan ger henne hälsa, lugn
och moralisk resning (cit. i Dautry 1955, s 61). Här är vi alltså inne på att arbetet även kan
vara ett mål i betydelsen av godo i sig för den arbetande. Därvid vill jag emellertid urskilja
två olika typer av argumentation: Den ena är vad jag vill kalla arbetsromantisk, medan den
andra är av mer radikal natur. Den förstnämnda är en ganska omfattande idéströmning och
jag låter Thomas Carlyle representera den; även den andra inbegriper en vid krets av tänkare, vars främsta företrädare tycks mig vara Karl Marx.
Ett första exempel på den arbetsromantiska riktningen kan vara det här uttalandet från en
fransk lärd (Lacroix 1952, s 10-11):
Det finns inget arbete utan glädje: den föds ur den omformande aktiviteten, ur det
fullbordade verket, ur det skapade. Varje samhälle som äventyrar arbetsglädjen, som
söndrar verket från den arbetande och därmed glädjen från mödan, är ett väsentligen dåligt samhälle som rusar mot sin undergång. Denna sammanbindning av verket
och glädjen är karakteristiskt för det mänskliga arbetet, det vill säga för ett icke avhumaniserat arbete.

Annars är ett av de främsta exemplen på denna arbetsromantik den ärkekonservative och
uttalade antidemokraten och rasisten Thomas Carlyle. Hans sätt att prisa arbetet på ett abstrakt plan, har lett till att hans budskap ofta karaktäriserats som en Gospel of work (se t.ex.
Helldén 1986, s 199, och Breton 2005, kap. 1) – och det handlar verkligen om en predikan. Så
inleder han kapitlet om arbete i sin kanske mest berömda skrift, Past and Present, med att
säga (1966, s 189 [1843]): ”För det finns en evigt grönskande ädelhet, ja till och med helighet, i arbetet”. Och han fortsätter:
Betrakta hur en mans hela själ, även i de lägsta typerna av arbete, försätts i en sorts
verklig harmoni i det ögonblick som han börjar arbeta! Tvivel, begär, sorg, samvetskval, harm, förtvivlan själv – alla dessa helveteshundar belägrar den arme daglönarens själ, liksom varje annan mans själ; men han inriktar sig med fritt mod på sin arbetsuppgift, och alla dessa /helveteshundar/ stillas, alla sjunker de mumlande långt
bort in i sina grottor. Mannen är nu man. Arbetets välsignade glöd är i honom – är
det inte som en renande eld, i vilken allt gift bränns upp, och av själva den unkna röken blir lysande, välsignade flammor!

Människan fullkomnas i arbetet och det är däri hon uppnår välbefinnande. Carlyle använder
inte ordet arbetsglädje, men han kunde mycket väl ha varit uppfinnaren av det. Men kanske
skulle han ha tyckt att det var ett alltför blekt uttryck – han gick in för ett mer dramatiskt
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språk. ”Allt arbete, till och med att spinna bomull”, kunde han säga (1966, s 147), ”är ädelt;
arbetet allena är ädelt”. Det är mer än arbetsglädje.
Prisandet av arbetet är emellertid en del av en längtan tillbaka till det medeltida samhällets
sociala hierarki och paternalism. Carlyle kan uppskatta delar av kapitalismens och industrialismens frukter, men han ser företeelserna som sådana som förödande. Det är han som
myntar termen ”industrialism”. Han använde den för att kunna skilja mellan å ena sidan ”industrin” som ett faktiskt existerande socialt fenomen som han godtog, och å andra sidan
industrialismen – en för honom förhatlig och asocial livsstil, i vilken arbetet förnedras. Det
nobla och sanna arbetet är något annat än det som utförs för lönsamhet, det ”mammonistiska” arbetet.
Samtidigt finns ett starkt ideologiskt drag, på så sätt att hans predikan om arbetet har en viss
inriktning när han tilltalar arbetarklassen och en annan när han vänder sig till andra klasser.
För arbetarklassen predikar han arbetet som mål. Han säger exempelvis (1966, s 194): ”Allt
arbete är heligt; i allt sant arbete, även om det bara är sant kroppsarbete, finns något av
gudomlighet. (…) Vem är du att klaga på ditt slit? Klaga icke.” Arbetarklassen ska arbeta för
arbetets egen skull. I uppmaningar till övriga klasser framstår dock en ekonomisk rationalitet
som fullt giltig (jfr Breton 2005, s 57).
Vi mötte nyss Lacroix’ tanke att det samhälle i vilket arbetsprodukten skiljs från arbetaren
och där arbetsglädjen äventyras är dömt till undergång. Enligt Karl Marx skulle ett sådant
äventyrande säkerligen gälla kapitalistiska samhällen, liksom slavsamhällen och feodala
samhällen. Ändå är det just hos Marx som vi finner den mest utvecklade teorin om arbetet
som mål. Även i de sammanhang i vilka han hävdar att frihetens rike ligger bortom arbetet, i
betydelsen materiell produktion (t.ex. 1978b, s 726), ger han verksamheten i frihetens rike
stora likheter med arbetet – och det är verksamhet det handlar om, inte kontemplation som
hos Aristoteles. Så påpekar Applebaum (1992, s 447): ”Marx sökte sluta gapet mellan arbete
och fritid, inte genom att förvandla arbete till lek utan genom att transformera fritiden till
någonting som ligger närmare kreativt arbete.” Det är emellertid inte så mycket i de ekonomiska delarna av hans teoribildning som i de sociologiska och antropologiska som dessa analyser presenteras. Marx definierar arbete på flera nivåer och jag har tidigare återgivit en sådan begreppsbestämning. Till den kan man lägga att han även betraktar arbete som en verksamhet som producerar bruksvärden, det vill säga produkter som kan brukas för att tillfredsställa mänskliga behov. Han är således överens med alla de tänkare som jag nämnde i förra
avsnittet om att arbetet är ett medel. Samtidigt hävdar han alltså – i motsats till dem – att
arbetet också är ett mål.
Utgångspunkten för resonemanget är hans antropologi att människan är ett medvetet väsen
– hon är medveten om olika objekt, vilket innebär att hon betraktar sig själv som ett subjekt
som är skilt från omvärlden. Därigenom kan människan reflektera över sig själv. Och det är
här som arbetet som mål kommer in: Arbetet är människans särmärke, det är vad som skiljer
oss från andra djur. Det som är människans väsen är hennes specifika sätt att få sitt livsuppehälle, hon producerar medvetet det som krävs för att tillfredsställa sina behov. Det är i
arbetet som hon realiserar sitt artväsen – och det är på det sättet som arbetet är ett mål:
Utan arbetet, inga människor. Människan är också en social varelse och det är inte som individ hon realiserar sitt väsen, det kan bara ske i samverkan med andra människor, i kollektiva
sammanhang. Arbetet är därmed också socialt, människans artväsen realiseras tillsammans
med hennes likar.
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I arbetet sker vad Marx kallar en ”objektivering” på det viset att den arbetandes arbetskraft
överförs till produkten, till arbetsobjektet. Härigenom skapar människan sin egen värld, en
värld hon sedan kan se sig själv i (1978a, s 186):
Just i bearbetningen av objektvärlden hävdar sig därför människan verkligen som ett artväsen. Denna produktion är hennes verksamma artliv. Genom den framstår naturen som
hennes verk och hennes verklighet. Arbetets objekt är därför att objektivera människans
artliv, på så sätt att hon inte bara som i medvetandet intellektuellt, utan i praktiken fördubblas och att hon därmed kan betrakta sig själv i en av henne skapad värld.
Arbetet är ett mål genom att det är till följd av det medvetna arbetet som människan utvecklas, som nya behov uppstår som ska tillfredsställas på nya sätt, och så vidare.
Så ser analysen ut på den antropologiska nivån; på den sociologiska ser det annorlunda ut: I
kapitalismen förvrängs dessa förhållanden och arbetaren förvägras möjligheten att realisera
sitt artväsen – lönearbetaren alieneras. Alienationen framträder i fyra former: För det första
från arbetsprodukten, för det andra från den producerande verksamheten, för det tredje
från arbetaren själv som artvarelse, och för det fjärde från andra människor. Alienerat arbete är, säger Marx (1978a, s 184), ”inte tillfredsställelsen av ett behov, utan det är bara ett
medel att tillfredsställa behov utanför arbetet”.
Sammanfattningsvis kan man säga att det för Marx – till skillnad mot för Platon och Aristoteles – är i arbetet, inte på den arbetsfria tiden, som människan kan förverkliga sitt väsen. Detta förfelas i kapitalismen, men det är ändå det som vid sidan av behovstillfredsställelsen är
arbetets mål. Och i ett framtida samhälle, i vilket alienationen är upphävd, kommer arbetet
att vara ”det viktigaste livsbehovet” (Marx 1975, s 21).
Så långt en exposé över några tänkare som, enligt min värdering, haft intressanta saker att
säga om arbetet som medel till något som ligger utanför det respektive om arbete som ett
mål i sig, ett självändamål för den arbetandes utveckling. Låt oss nu gå vidare till att se på
relationen mellan arbete som medel och som mål. Härigenom närmar vi oss också vår egen
tid.

Förhållandet mellan arbetet som medel och som mål
I debatten om relationen mellan arbete som medel och som mål kan man tänka sig två extrema positioner. Den ena innebär att endast medlen är av betydelse: Det är ointressant på
vilket sätt arbetet påverkar den arbetande, det enda som vi behöver räkna med är dess resultat utanför arbetet självt. Vi känner redan företrädare för denna ståndpunkt, exempelvis
Aristoteles och Luther. Den andra hävdar att endast målen räknas: Det är ointressant vilka
resultaten utanför arbetet blir, det enda vi behöver bry oss om är arbetets påverkan på den
arbetande. Här kan det finnas någon företrädare, men den är i så fall okänd för mig. I vilket
fall kan vi lämna båda dessa ställningstaganden därhän till förmån för mer nyanserade perspektiv.
Det finns då åtminstone tre sätt att se på relationen mellan arbetet som medel och mål (tabell 1.2). Ett är att man tänker sig att arbetets resultat utanför det själv, såsom lönsamhet, är
det avgörande – men att den arbetandes välfärd i arbetet är av godo, därför att den påverkar resultatet positivt (mål→medel i tabellen). Arbetsglädjen är, kan man säga, inte bara ett
mål för den arbetande utan framför allt ett medel för att gynna måluppfyllelsen utanför arbetet. Ett exempel är den ofta önskade men empiriskt sällan belagda positiva korrelationen
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mellan arbetsglädje och lönsamhet (Judge m.fl. 2001). Om man vill hänföra tanken till någon
arbetsvetenskaplig skola, så ligger väl Human Relations närmast till hands.
Ett annat sätt är att hävda att arbetsglädjen har ett egenvärde och därmed står i paritet med
arbetet som medel till externa mål (mål↔medel). Arbetet ska uppfylla såväl ett krav på lönsamhet som ett krav på arbetsglädje. Den sociotekniska skolan tycks mig vara ett rimligt förslag till representant här. En tredje möjlighet är att den arbetande är den viktigaste delen i
arbetsprocessen och det är först när arbetet är helt anpassat till arbetaren, som effektivitet
kan uppnås (mål←medel). Arbetsglädje är en förutsättning för lönsamhet och är arbetets
egentliga mål. Det här verkar närmast vara en utopi och jag kan inte finna någon arbetsvetenskaplig skola som representant, men i alla fall någon enstaka företrädare.
Relation mål–medel
Mål → medel
Mål ↔ medel
Mål ← medel

Representant
Human relations
Socioteknik
Utopi?

Tabell 2. Relationer mellan arbetet som medel och mål, samt representanter för olika ståndpunkter.

Human Relations-skolan har varit oerhört betydelsefull i diskussionen om förhållandet mellan arbetet som mål och medel. Dess uppkomst brukar dateras till de studier som utfördes i
slutet av 1920- och början av 1930-talet vid Western Electrics Hawthorne-fabrik utanför Chicago. I rapporterna från dessa undersökningar (den mest utförliga är Roethlisberger & Dickson 1964 [1939]) betonas vikten av de informella gruppbildningar som finns på arbetsplatsen
och betydelsen av sociala drivkrafter för arbete. I samband med Hawthorneundersökningarna fick forskarna klart för sig att det fanns ”förråd av latent energi och produktivt samarbete
som helt klart kunde utvinnas ur dess arbetsstyrka under de rätta betingelserna” (Roethlisberger & Dickson 1964, s 185). Arbetarna agerar inte som isolerade individer, utan som medlemmar av olika sociala grupper. Normerna i dessa grupper är starka och rör exempelvis sådant som vilken arbetsinsats man ska göra – inte för stor och inte för liten – och hur man ska
se på arbetet, på företaget och förmännen.
Undersökningens ledare och skolans portalfigur, Elton Mayo (1986 [1933], 1975 [1949]),
framhåller ständigt vikten av att företagsledningen inte bara ska se till effektiviteten, utan
den måste även ta hänsyn till de anställdas sociala behov. Den bör fästa avseende vid relationerna i grupperna, skapa och upprätthålla goda kommunikationer mellan och med arbetarna och lägga upp strategier för vad som senare kom att kallas ett mer demokratiskt ledarskap. Således ska arbetet vara såväl ett medel att nå lönsamhet som ett mål i sig. Frågan är
då hur de förhåller sig till varandra inom Human Relations-skolan. Det är uppenbart att för
Mayo – och andra företrädare för den – står målen i medlens tjänst. Bakgrundstanken är att
”en nöjd arbetsstyrka är en produktiv arbetsstyrka” (Anderson 1964, s 88). Arbetsglädjen bör
finnas i arbetet, eftersom den utgör ett led i att uppnå lönsamhet.
Inom sociotekniken anknyter man till en systemsyn och utgår därvid från att det existerar två
olika system på en arbetsplats, det tekniska och det sociala. Grundidén är att ”om man optimerar det tekniska systemet på bekostnad av det sociala kommer de uppnådda resultaten
att vara suboptimala. Detsamma föreligger om man försöker optimera det sociala systemet
på bekostnad av det tekniska.” Det gäller att istället nå en ”gemensam optimering” av båda
systemen (Herbst 1971, s 12). En väsentlig del av det sociala systemet utgörs av psykologiska
krav, som den anställde kan ställa på arbetsinnehållet. De grundar sig i ett antal behov, nämligen av variation i arbetet, att lära, att fatta beslut, medmänsklig förståelse och respekt, att
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se sammanhanget mellan arbetet och omvärlden, och att kunna ha framtidsförhoppningar
(Thorsrud & Emery 1969, s 20). Arbetsglädje är alltså tillfredsställandet av dessa behov. Denna tanke läggs till grund för riktlinjer för förändring av arbetet både på den individuella nivån
och på gruppnivån.
Självstyrande, eller delvis självstyrande, grupper är socioteknikens lösning för att uppnå såväl
arbetsglädje som lönsamhet. Dessa grupper ska karaktäriseras av en ”ansvarsfull självständighet” (responsible autonomy) – en term som återfinns redan i skolans klassiska verk från
en engelsk kolgruveundersökning (Trist & Bamforth 1951). På så sätt betonas å ena sidan
arbetet som mål: De arbetandes psykologiska behov ska uppfyllas genom en grupporganisation under ansvarsfull självständighet. Men detta får å andra sidan inte hota produktiviteten
(Thorsrud & Emery 1969, s 167) – eller med det här kapitlets term, arbetet som medel. Annorlunda uttryckt är arbetsglädjen lika viktig som lönsamheten, men inte viktigare. Om arbetet som mål hotar arbetet som medel, måste man inskränka på målen till medlens fördel.
Men arbetet som medel får heller inte äventyra arbetet som mål.
Neal Herric (1981) hävdar, som den tredje och sista riktningen, att arbetets mål är mänskligt
välbefinnande – och då menar han inte bara att arbetets frukter ska leda till detta mål, utan
det gäller även i arbetet självt. Ingen arbetsvetenskaplig skola har hävdat något sådant och
de enstaka tänkare som gör det är få, men Herric är alltså en av dem. Han har en ganska intrikat normativ begreppsuppsättning för hur arbetsorganisationer ska nå detta mål, men jag
kan inte gå in på den här. Låt mig bara återge en grund för resonemanget (1981, s 630-631):
Målet med varje förändring i arbetsarrangemang är att öka mänskligt välbefinnande.
Mänskligt välbefinnande är erfarenheten av intellektuellt, emotionellt och fysiskt
välbehag genom ens egna ansträngningar. Samma ledande principer som bidrar till
mänskligt välbefinnande är också de som är mest konsistenta med mänsklig, organisationsmässig och politisk effektivitet.

Föga förvånande finner han inga tydliga empiriska exempel på detta, men han skisserar en
väg att nå dit.

Sammanfattning
Lönsamhet och arbetsglädje ska uppnås samtidigt, arbetet som medel och som mål ska gå
hand i hand – denna tanke har varit utgångspunkten för en liten exposé över idéer om arbetet. Ett antal idéhistoriskt framträdande tänkare har fått representera å ena sidan perspektivet att arbetet är ett medel till något utanför det (Platon och Aristoteles, Thomas av Aquino
och Martin Luther, Adam Smith) och å andra sidan att arbetet är ett självändamål för den
arbetande (Thomas Carlyle, Karl Marx). Ett par arbetsvetenskapliga skolor och en enskild
samhällsvetare har också fått exemplifiera hur mål och medel, eller arbetsglädje och lönsamhet, kan ställas i relation till varandra: arbetsglädjen underordnad lönsamheten (Human
Relations), lönsamheten underordnad arbetsglädjen (Neal Herric), och lönsamhet och arbetsglädje i paritet med varandra (socioteknik).
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DEL II: ARBETSMILJÖARBETE I FÖRÄNDRINGS- OCH UTVECKLINGSPROCESSER

Arbetsmiljöarbete handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall och möjliggöra en tillfredsställande arbetsmiljö för människor som arbetar på en arbetsplats. I Arbetsmiljölagen tydliggörs att arbetsmiljön skall anpassas till människors olika förutsättningar, såväl fysiskt som
psykiskt (SFS 2005:396, Kap 2, 1 §). Även när ändringar i en verksamhet planeras skall arbetsgivaren, enligt föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), bedöma om planerade ändringar kommer att medföra risker för ohälsa eller olycksfall (AFS2001:1, 8 §). Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön, men Arbetsmiljölagen och SAM ger också arbetstagare rätt att delta i arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetstagare ges
möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och
utvecklingsarbete som rör det egna arbetet (SFS 2005:396, Kap 2, 1 §). En bärande idé i det
systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbetstagare och deras företrädare, såsom skyddsombud, skall ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet (AFS2001:1, 4 §).
I denna del belyser vi i tre kapitel hur detta kan gå till i praktiken, där kapitlen på lite olika
sätt behandlar arbetsmiljöaspekter i förändrings- och utvecklingsprocesser. Gemensamt för
de tre kapitlen är att de lyfter frågor av mer strategisk karaktär: hur man väljer att arbeta i
förändringsprocesser och vilka metoder man väljer att använda sig av. I det första kapitlet
ges en introduktion till begreppet strategi och förändringsstrategier. Centralt i kapitlet är
vilken syn man har på förändring och vad det ger för konsekvenser för hur man planerar och
genomför en förändringsprocess. I kapitlet ges ett exempel på en större företagsstrategisk
förändring, som omfattade en ny produkt och marknadssegment, byte av produktionsteknik,
behov av helt nya kompetenser och, som följd, kompetensutveckling av de anställda. Exemplet visar hur man i detta företag valde att genomföra förändringsprocessen och involvera de
anställda. I kapitlet lyfts också frågan om arbetsmiljöarbete kan bedrivas strategiskt. Det
andra kapitlet handlar om hur man på en arbetsplats, i ett existerande produktionssystem,
kan involvera de anställda i förändringsprocesser med konsekvenser för arbetsmiljön, arbetets organisering och utformningen av produktionssystemet. Även i detta kapitel ges ett exempel på hur man i ett företag genomförde en förändringsprocess, som beskriver företagsledningen val av förändringsstrategi och de metoder som användes för att involvera de anställda och öka deras kunskap både om produktionssystemet och om förändringsarbete i sig.
Delaktighet och lärande är därför centrala begrepp i kapitlet. Det tredje kapitlet handlar om
arbetsmiljöarbete vid utveckling av nya produkter och produktionssystem, dvs. för arbetsmiljöer som ännu inte finns. I kapitlet beskrivs hur man i olika faser av en utvecklingsprocess
kan beakta arbetsmiljöaspekter och de metoder och verktyg som kan användas, specifikt
datorbaserade verktyg för att beakta arbetsmiljöaspekter i en virtuell värld. I kapitlet ges
också ett exempel på hur man i ett produktutvecklingsprojekt beaktade arbetsmiljöaspekter
och involverade konstruktörer, produktionstekniker och montörer i arbetet.
De tre kapitlen har därmed lite olika utgångspunkter för arbetsmiljöarbete i förändrings- och
utvecklingsprocesser. För att tydliggöra skillnaderna i dessa utgångspunkter innehåller varje
kapitel ett exempel. Tillsammans illustrerar dessa exempel hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas i olika typer av förändrings- och utvecklingsprocesser. Samtliga exempel är hämtade från
producerande företag i tillverkningsindustrin. Det som skiljer exemplen åt är hur omfattande
förändringen är, vilken nivå i företaget som förändringen gäller och vilka som involveras i
förändringsarbetet. Exemplen har hämtats från forskningsprojekt som respektive författare
aktivt har medverkat i.
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4. STRATEGISKA PERSPEKTIV PÅ ARBETSMILJÖARBETE - MED FÖRÄNDRING I FOKUS
KATHE NONÅS7
Inledning
Oavsett varifrån vi får våra intryck möts vi ofta i olika sammanhang av begreppet strategi. Vi
läser om strategier för en organisations överlevnad på en global marknad, om strategier för
att öka en organisations konkurrensförmåga, strategier för införande av nya produktionsmetoder och förändringsstrategier för att balansera mellan omvärldens höga förändringstakt
och organisationens interna resurser. Allt oftare hörs även argument för strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete från olika aktörer som verkar för goda förhållanden i arbetslivet.
Vad kan det innebära att anlägga strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete? Är det alltid
möjligt att betrakta arbetsmiljöarbete som en strategisk fråga eller varierar strategiperspektiven med bransch, situation och sammanhang? Om vi anlägger strategiska perspektiv på
arbetsmiljöarbete hur kan då förändringsprocesser drivas som är förenliga med goda arbetsförhållanden?
Syftet med detta kapitel är att föra ett resonemang om strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete. Kapitlet inleds med en diskussion om vad strategiarbete kan innebära och ett försök att tydliggöra vad strategibegreppet står för här. Det följs av ett exempel på strategiskt
beslut som omfattade en förändringsprocess i en verkstadsindustri. Avsikten är att med exemplet som utgångspunkt relatera till frågor om strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete
där exemplet hämtas från en gren inom tillverkningsindustrin, med sina karakteristiska arbetsförhållanden och förutsättningar men som samtidigt är relevant för andra delar av arbetsmarknaden. Avslutningsvis diskuteras hur och om strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete skulle kunna bidra till såväl individers hälsa och välbefinnande som organisationers
effektivitet och konkurrenskraft. Avsikten här är att föra ett resonemang utgående från följande frågor:
 Vad innebär strategiska perspektiv?
 Hur kan strategi för förändring påverka arbetsmiljöförhållanden?
 Hur kan arbetsmiljöarbete bedrivas strategiskt?

Vad innebär strategiska perspektiv?
Ordet strategi har sitt ursprung i det antika Grekland och betyder ”the art of war”. Strategibegreppet är alltså hämtat ur den militära terminologin och har betecknat övergripande
handlingsplaner som bryts ner på olika hierarkiska nivåer till mer kortsiktig taktisk aktion.
Det är i betydelsen långsiktig planering för kontroll av en organisations öde, som teorier och
metoder för strategiskt arbete har utvecklats. Strategifrågor har traditionellt utgjort högsta
ledningens ansvarsområde, fokuserat på ekonomiskt resultat och sökt metoder för att realisera i förväg upprättade planer.
Strategi är ett ofta använt begrepp idag såväl inom näringslivet som inom andra verksamheter. Samtidigt finns det inte en allmänt vedertagen definition av begreppet strategi (Roos
m.fl. 2004). Chaharbaghi & Willis (1998) anger exempelvis ett femtiotal betydelser av strategi. Traditionellt har strategier definierats som en rad övergripande planer som syftar till att
7
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uppnå ett visst mål eller riktlinjer för att hantera en viss situation. Strategier upprättades i
förväg och dokumenterades med hjälp av olika planeringsverktyg. Ett underliggande antagande inom traditionellt strategiarbete har varit att det är möjligt att förutsäga framtida behov.
Under de senaste decennierna har denna syn på strategiarbete alltmer ifrågasatts (Mintzberg & Westley, 1992). Det främsta skälet till kritik baserades på att sambanden mellan strategiarbete och en organisations resultat var oklara i flera studier (Mintzberg, 1990). Det kan
förstås mot bakgrund av att affärslivet blivit alltmer turbulent, vilket minskar förutsättningarna för långsiktig planering och för att ställa upp rimliga hypoteser om framtiden. Det underliggande antagandet är att eftersom det inte bedöms som möjligt att med tillräcklig träffsäkerhet förutse framtida förhållanden, bör ansträngningar läggas på att lära sig att snabbare och bättre reagera på förändringar. Enligt Roos m.fl. (2004) har strategibegrepp och dess
tillämpningar i företagssammanhang utvecklats från finansiell och prognosbaserad planering
till en strategisk process med fokus på en organisations samtliga resurser. Strategier bör
därmed enligt författarna, snarare ses som framväxande fenomen där ledning och medarbetare successivt utvecklar förståelse och en gemensam referensram för handling, än som en
traditionell rationell ansats (Mintzerg & Westley, 1992; Roos m.fl., 2004). Strategier i denna
nya form betraktas då som en återkommande process som börjar med en bekräftelse av var
organisationen står idag och vad organisationen står inför.
Med detta nyare synsätt är det inte givet att det enbart är företagsledningen som arbetar
med strategiutveckling. Företagsledningen kan snarare skapa arenor för att utveckla, tydliggöra och legitimera strategier såväl internt som externt. I detta mer dynamiska synsätt erkänns också mer irrationella perspektiv i strategiutveckling, som känslor och intuition. I linje
med detta resonemang kan ytterligare en aspekt av strategiarbete betraktas, nämligen strategi som ett framväxande mönster. Detta berör det förhållandet att även om planer är avsedda att genomföras, sker det sällan så som det ursprungligen var tänkt. Det vill säga planer
uppstår utan att ha varit utarbetade i förväg. I efterhand är det möjligt att urskilja mönster i
en organisations utveckling och i ledningens agerande. Utvecklingen av sådana mönster är
en av strategitänkandets dimensioner som växer fram i avsaknad av eller trots befintliga planer och avsikter (Mintzberg & Westley, 1992). En organisation kan ha flera strategier, på
olika hierarkiska nivåer och med olika inriktning.
En företagsstrategi speglar organisationens svar på frågor om vilken/vilka verksamhet (-er)
som skall drivas men också hur det kan ske genom val av produktionskoncept. En affärsstrategi eller en konkurrensstrategi speglar organisationens svar på frågor om hur konkurrens på
marknaden skall hanteras för att nå uppsatta mål. Det handlar om positionering exempelvis i
termer av geografisk täckning, nischning mm. En funktionsstrategi speglar organisationens
svar på frågor om hur marknadsföring, produktion och människor nyttjas. En förändringsstrategi speglar hur förändringsarbete drivs i en organisation och vad man strävar efter att
åstadkomma. Förändringsstrategier utvecklas för att möta eller anpassa verksamheten till
förändrade förutsättningar i omvärlden. Förändringsstrategier kan ses som verktyg för att
förverkliga affärsstrategin det vill säga främja organisationens företagsstrategi.
Med utgångspunkt från detta allmänna resonemang om strategier kommer strategibegreppet att användas på följande sätt i kapitlet:
Strategier anger en organisations inriktning och omfattning över en längre tidsperiod. Strategiarbetets syfte är att nå överensstämmelse mellan en organisations resurser och omgiv60

ningens karaktär och förändringar med fokus på marknader och kunder, så att företaget
förmår möta olika intressenters förväntningar (Hörte, 1999). Strategiska beslut kan påverka
stora delar av en organisation, och handlar om en organisations förmåga att balansera mellan omgivningens krav och egna resurser. Strategiska beslut kan innebära att stora resurser
tas i anspråk under lång tid och anger därmed ramar för operativa beslut. Strategiska beslut
får ofta konsekvenser som är svåra att ändra. Strategiska beslut fattas med hög grad av osäkerhet och kräver omfattande integration av olika kunskaper, samtidigt som de kan innebära
stora förändringar. Målen för beslut av affärs-, konkurrens- och funktionsstrategisk karaktär
definieras ofta i ekonomiska termer. Målen för förändringsstrategiska beslut formuleras ofta
i kvalitativa termer eller i en kombination av kvalitativa och ekonomiska termer. De målen
uttrycks exempelvis som ökat engagemang, arbetsinnehåll och utrymme för lärande kombinerat med exempelvis ökad produktivitet och leveranssäkerhet (Norrgren m.fl., 1996, Rendalh, 1996) .
I resonemanget ovan om hur man kan förstå strategi eller strategiska perspektiv görs inga
kopplingar till arbetsmiljöarbete. Tidigare forskning visar att arbetsmiljöarbete ofta behandlas som separata frågor, skilda från strategiarbete. Det finns också få verktyg för att utvärdera strategiska alternativ i arbetsmiljötermer (Dul och Neumann, 2005). Samtidigt är det uppenbart att de strategiska besluten i en organisation får effekter för all verksamhet. När
övergripande beslut fattas exempelvis om att införa ett nytt produktionskoncept får det direkta följder för arbetets organisering och därmed för såväl fysiska som psykosociala förhållanden. Ett företags affärsstrategi ger avtryck i många av de beslut som fattas också när det
gäller arbetsvillkor, investeringar och personalpolicy. En funktionsstrategi formulerad inför
investering i ny avancerad produktionsteknik i en organisation får direkta följder för arbetsroller och kompetensbehov. Vid val av förändringsstrategi avgörs bland annat berördas möjligheter att delta såväl initialt som under en förändringsprocess, något som i sin tur har konsekvenser för arbetsförhållanden. Arbetsförhållanden i en organisation blir följaktligen starkt
beroende av de strategival som görs. Enligt Eklund (1998) är beroendet mellan strategi och
arbetsförhållanden allmänt känd medan kunskapen om vilka konsekvenser detta beroende
får är mer begränsad. Att beroende föreligger talar enligt Neuman och Dul (2005) för att
arbetsmiljöarbete borde inkluderas i en organisations övergripande strategiarbete, men också för att arbetsmiljöarbete skulle kunna utgöra en brygga för ökad intern dialog om vilka
konsekvenser strategiska beslut får.

Hur kan strategi för förändring påverka arbetsmiljöförhållanden?
Här återges delar av en förändringsprocess på Karlskronavarvet AB, ”Svetsarbetsplats 2000”.
Författaren var under några år i mitten av 1990-talet engagerad i ett förändringsarbete där
varvets plåt- och svetsverkstad skulle utvecklas från en traditionell hierarkisk organisation till
en modern samarbetsinriktad arbetsorganisation parallellt med införande av avancerad produktionsteknik. Vi var två externa forskare, Bertil Gustafsson och undertecknad, som utifrån
våra kompetensområden (robotik och organisationspsykologi) aktivt medverkade i formulering av innehåll i, genomförande och dokumentation av förändringsprocessen. Exemplet från
Karlskronavarvet kommer att relateras, dels till strategiaspekter, dels till arbetsmiljöaspekter. Strategiaspekter belyses i förhållande till hur innehåll och process i förändringsarbetet
knyter an till frågor om vilken verksamhet som skall drivas, enligt vilket produktionskoncept,
hur konkurrens på marknaden skall mötas samt hur produktionsteknik och människor nyttjas. Arbetsmiljöaspekter kommer att belysas i förhållande till om innehåll och process i för61

ändringsarbetet hade intentionen att förbättra arbetsmiljö och/eller fick konsekvenser för
arbetsmiljön oavsett intention.

Karlskronavarvet AB under de första åren på 1990-talet
Karlskronavarvet AB har en drygt 350-årig varvstradition. Under början av 1990-talet ägde
staten Kockumskoncernen där Karlskronavarvet ingick. Svenska försvaret, främst marinen
var den dominerande kunden. Varvet hade cirka 850 anställda och en tredjedel av dem var
tjänstemän. Högsta ledningen rekryterades företrädesvis från marinen och varvsindustri.
Arbetet var hierarkiskt organiserat. Att konstruktionsavdelningarna låg i en byggnad utanför
den mur som omgärdade varvsområdet med produktionsverkstäderna kan illustrera det vattentäta skott som fanns mellan olika funktioner inom organisationen. Sedan flera år levde
Karlskronavarvet under hot om nedläggning eller utförsäljning som en följd av minskande
anslag till försvaret. Ojämn och osäker orderingång hade bland annat lett till upprepade varsel och långa perioder av anställningsstopp. Detta hade i sin tur bidragit till en hög genomsnittlig ålder bland de anställda (mellan 42 år och 50 år), långa anställningstider (mellan 20
och 33 år) och relativt låg formell utbildningsnivå (företrädesvis grundskola). Många av de
kollektivanställda hade börjat på varvet via en inbyggd verkstadsteknisk utbildning; den som
startade som svetsare förblev svetsare. Det hände att tjänstemännen på mellannivå flyttade
mellan avdelningar och uppdrag även om det inte var vanligt förekommande. Bland de kollektivanställda fanns ingen tradition av rörelse mellan olika verkstäder eller yrkesroller.
När projektet ”Svetsarbetsplats 2000” inleddes hade företagsledningen på Karlskronavarvet
fattat beslut dels om att starta tillverkning av en ny produkt, dels om investering i ny produktionsteknik. Den nya produkten var en mobil bro (”Fast Bridge 48”), en ny konstruktion i
höghållfast stål. Försvarets Materielverk var beställare. För en utomstående betraktare förefaller möjligen skillnaden mellan marinen och armén som kund marginell, men så var inte
fallet. Det krävdes att relationer mellan varvet och armén byggdes upp från grunden. Kunden var en del av det svenska försvaret men den nya produkten (bron) bedömdes ha potential också på en civil marknad, främst i katastrofsituationer då infrastruktur slagits ut. Den
nya produktionstekniken omfattade automation och robotisering av svetsprocessen. Principbeslut hade fattats om investering i en svetsrobotanläggning. Frågan om efter vilka principer produktionen skulle organiseras fanns på dagordningen. Uttalat var att produktionen
skulle organiseras enligt moderna principer. Främst problematiserades frågan i termer av
hur det alls skulle vara möjligt att automatisera plåt- och svetsverkstaden med dess åldersoch kompetensstruktur på Karlskronavarvet, som saknade erfarenhet av avancerad robotteknik.
Ett uttalat övergripande mål var att inleda anpassningen av Karlskronavarvets konstruktionsoch tillverkningsmetoder så att produktionsresultat uppfyllde de nya Europanormerna och
kvalitetskraven hos en delvis ny kundkrets nationellt och internationellt. Det var med rätt
och hög kvalitet som Karlskronavarvet förväntades kunna konkurrera på nya marknader och
det var med hjälp av avancerad produktionsteknik och moderna organisationsformer kvaliteten skulle säkras. Och det var med en ny nischad produkt som nya kunder skulle attraheras.
Svetsarbetsplats 2000 fokuserade produktion i plåt- och svetsverkstaden men visionen var
att liknande utvecklingsarbete skulle genomföras inom andra produktionsenheter på varvet.
Under 1993 formulerades en projektplan som också utgjorde underlag för det arbetsplatsprogram som ingick i en ansökan till Arbetslivsfonden. Personer från flera funktioner var en62

gagerade i arbetet med att formulera arbetsplatsprogrammet, bland andra de som kom att
utgöra projektledningen. Följande sammanfattning är ett utdrag ur ansökan
”Målsättningen med satsningen på en robotstation med operatörsdator är att få till
stånd en god lönsamhet i avancerad högkvalitativ tillverkning. Monotona uppgifter
skall utföras av robotar, medan operatörerna ges ett större arbetsinnehåll och tillfredställelse med arbetet, vilket i sin tur rimligen bör leda till mindre yrkesskador,
minskad sjukfrånvaro samt minskad risk för förtidspension. Projektet syftar vidare till
att skapa en modern samarbetsinriktad arbetsorganisation i vilken förutom operatörerna även yrkesgrupper som förmän, beredare och konstruktörer får delvis nya yrkesroller med intressanta utvidgade arbetsuppgifter. Personalens ökade kompetens
förväntas skapa en förbättrad beslutskvalitet och därmed högre produktivitet.”

Ett nytt produktionskoncept skulle genomsyra projektet ”Svetsarbetsplats 2000”. Arbetet
skulle organiseras i en robotgrupp vars arbete kännetecknades av självständighet, samverkan mellan olika personalkategorier, delegerat ansvar och befogenheter, tid för lärande i
arbetet, hög kompetens och individuella utvecklingsplaner. Med införande av processtänkande skulle etablerade yrkesroller förändras. Konstruktörer, beredare, arbetsledare, svetsare och plåtslagare skulle utveckla nya arbetsformer för att, i samverkan, flexibelt nyttja tillgängliga resurser. Det handlade om att bygga en organisation som främjade goda arbetsförhållanden. I första hand var det goda psykosociala förhållanden som uttalades, men det
fanns också en uppfattning om att robotiseringen bidrog till en god fysisk miljö.
Projektet omslöt 20 miljoner kronor, halva finansieringen stod Karlskronavarvet för och den
andra hälften bidrog Arbetslivsfonden med. I projektplanen fanns projektets mål tydligt formulerade, det vill säga vad projektet väntades åstadkomma var kommunicerat och hade
bred förankring. Först när besluten om att genomföra projektet enligt planen var tagna startade arbetet med att finna möjliga former för hur projektmålen kunde nås.
”Svetsarbetsplats 2000” startade med omfattande nulägesanalyser i syfte att förstå de interna förutsättningarna för förändring på varvet i allmänhet och i plåt- och svetsverkstaden i
synnerhet. Det rörde sig om analyser av psykosocial arbetsmiljö, dominerande ledarstilar,
attityder till förändring och kompetens mm. Analyserna utgjorde underlag för diskussioner
om hur förändringsprocessen skulle drivas (Nonås & Gustafsson, 1995). En projekt- och arbetsgrupp skapades, en kommunikationsplan formulerades och mötesforum inrättades för
kontinuerligt informationsutbyte och diskussion. Genom att främja lärande hos individ och
robotgrupp förväntades förändringsprocessen bidra till ett organisatoriskt lärande (se också
kapitel 2).
Inför förnyelse i en organisation söks ibland elitistiska lösningar i försöken att minska risker.
Så var fallet också på Karlskronavarvet inför satsningen på svetsrobotteknik. Det var väl känt
vilka personer som var de skickligaste yrkesmännen bland plåtslagarna och svetsarna och
vilka av första linjens chefer som uppmuntrade till nytänkande. Det var bland dem varvets
ledning inledningsvis utgick ifrån att robotgruppens medlemmar skulle rekryteras. Inom projektet framfördes att om rätt förutsättningar ges kommer anställdas inneboende potential
att utvecklas och att det inte utifrån tidigare erfarenheter finns grund för att utesluta någon
(Ahrenfelt, 2001, Forslin, 1990). I diskussionerna om urval till robotgruppen fördes ett sådant
resonemang med stöd av Figur 8:1. Det fanns en uttalad ambition att skapa optimala förutsättningar för samtliga inblandade att nå de gemensamma målen.
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Kommer att kunna

Kunde

Kan

Figur 1. Perspektiv på utveckling (med inspiration från Forslin, 1990).

Vi drar ofta slutsatser om vad en person kommer att kunna i framtiden och grundar det på
vad han/hon har kunnat tidigare eller vad hon/han kan idag. Frågan är om historia och nuläge är goda grunder för att förutsäga en persons potential om helt nya förutsättningar råder?
Rekryteringen till robotgruppen genomfördes vid tre olika tillfällen, där ett mindre antal personer rekryterades vid varje tillfälle. Urvalet till robotgruppen skedde enligt följande fem
kriterier: frivillighet, intresse för ny teknik, intresse för att lära nytt och att lära ut samt att
utgöra en spegling av verkstaden. De fyra första kriterierna fokuserade individnivå, medan
det femte kriteriet ”att robotgruppens sammansättning skulle utgöra en spegling av hela
verkstaden” fokuserade organisationsnivå. Syftet var att bidra med erfarenhetsöverföring
från ”Svetsarbetsplats 2000” till andra nära förestående organisationsförändringar på varvet.
Det skulle vara tydligt för samtliga anställda att också andra än de absolut skickligaste yrkesmännen klarade av utmaningar som nya organisationsformer och ny teknik innebar. Projektets ambition var att kommunicera ut budskapet att ”vem som helst av oss på varvet kunde ha varit medlem i robotgruppen, eftersom stöd för förändring gavs efter behov”.
Individuella samtal genomfördes med samtliga som utryckte intresse för att ingå i robotgruppen. Samtalen syftade till att ringa in upplevda hinder och möjligheter kring lärprocesser. Till dem som rekryterades till robotgruppen lämnades garantier om att den tid som behövdes skulle ges för att utveckla kunskaper och färdigheter. Muntliga överenskommelser
gjordes på gruppnivå för varje lärkrav och det var den som uttalat det största behovet som
satte den bortre gränsen för hur lång tid som planerades för lärande och färdighetsträning.
Den första robotstationen kompletterades med en andra. Den andra robotstationen bestod
av en likadan robot och lägesställare som den första, men hade en något kortare hängande
travers för förflyttningar. Argumenten för investering i den andra roboten var dels behovet
av en station för färdighetsträning, dels behovet av att pröva ”robotsvetsbarhet” i befintliga
detaljer och i nya detaljer. Denna andra robotstation utnyttjades inte för ordinarie produktion under projektperioden utan användes för färdighetsträning och test av robotsvetsbarhet.
Införande av ny produktionsteknik och ny organisationsform ställde krav på lärande; att utveckla kunskap och färdigheter ur flera perspektiv och på flera nivåer inom varvet. Det handlade dels om helt ny kunskap, till exempel robotprogrammering och värdering av processdata. Det var kunskap som inte fanns i organisationen. Det handlade också om att ta över ansvar för och lära arbetsuppgifter som tidigare gjorts i andra delar av organisationen, till exempel dokumentation av svetsprocessen, visst underhåll, material- och produktionsplanering. Det handlade slutligen om att lära och finna former för att arbeta i grupp, till exempel
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kommunikation, arbetsfördelning, balans mellan grupp- och individbehov vid prioritering av
kompetensutveckling mm.
Det innebar för samtliga inblandade omfattande utbildning i handhavande av dator och robot, gruppdynamik och mötesteknik, olika svetsmetoder och materialteknik, dokumenthantering mm. Utbildningarna skräddarsyddes av projektgruppen. Utbildningarna var kopplade
till de anställdas vardagliga arbete på varvet och en del av utbildningen var också förlagd till
varvet. Form och delvis innehåll i utbildningar formulerades i samarbete med robotgruppens
medlemmar. Varje traditionellt utbildningsmoment var kombinerat med tid avsatt för praktisk träning. Även de medlemmar i robotgruppen som inte skulle arbeta i direkt produktion
med robotsvetsning, som arbetsledare och konstruktörer, deltog i grundutbildning hos robotleverantören. Syftet var att skapa förståelse för den nya tekniken hos samtliga gruppmedlemmar.
För att konkretisera målen för den pågående förändringsprocessen betonades ett antal ”fysiska krokar”; ett robotgruppkontor, en operatörsdator och en måltavla (för detaljer se Nonås, 2005).
I det korta perspektivet var ”Svetsarbetsplats 2000” ett mycket framgångsrikt exempel på att
samtidig organisatorisk och teknisk förnyelse är möjlig också i en konservativ och hierarkiskt
organiserad verksamhet. Framgången omfattade inte bara att produktionen genomfördes
enligt plan och motsvarade ställda kvalitetskrav utan också att det skedde i en organisation
med stort utrymme för ansvar, inflytande, samverkan och utvecklingsmöjligheter, det vill
säga med en god arbetsmiljö.
Som exempel på produktivitet kan nämnas att det behövdes 45000 arbetstimmar för den
första bron som producerades manuellt. Med full funktion i robotstation kalkylerades med
23 000 arbetstimmar per bro. De sista broarna producerades med något under 15 000 arbetstimmar (Gustafsson, 2008).
Parallellt med att de sista brosektionerna producerades startade produktion av sektioner till
en ny bro, Öresundsbron. Företaget investerade i ytterligare en robotstation. Med ”Svetsarbetsplats 2000” som modell vidgades kompetensen för robotiserad svetsning. När produktionen av detaljer till Öresundsbron var som mest intensiv arbetade man treskift i tre robotstationer på Karlskronavarvet. Den uppskalning det innebär var möjlig tack vare erfarenheter
från ”Svetsarbetsplats 2000” och inbegriper förmåga till förändring både på individ- och organisationsnivå som projektet lade grunden för.
”Svetsarbetsplats 2000” innebar radikala förändringar på relativt kort tid (knappt två år).
Drivkrafterna i projektet kan förstås mot bakgrund av att:
 insikten om nödvändigheten av förändring var genuin hos samtliga berörda
 högsta ledningens beslut var entydigt såväl när det gällde produktionsteknik som organisationsform och att utveckling av organisation och teknik skulle genomföras parallellt
 projektledningens mandat var tydligt och väl förankrat i ledning och i verkstaden
 utvecklingsarbetet utgick från organisationens förutsättningar och med aktiv medverkan från samtliga direkt och indirekt berörda
 basutbildning för arbetsuppgifter i direktproduktion följdes av färdighetsträning.
 omfattande externa utvecklingsaktiviteter genomfördes som besök hos leverantörer
och presumtiva nya kunder men också intern utveckling av rutiner för informationsutbyte i verkstadsmöten och gruppmöten.
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”Svetsarbetsplats 2000” var ekonomiskt och kompetensmässigt resursrikt men innebar relativt kort tid för att genomföra omfattande förändringar. Betydelsen av ekonomiska resurser
skall naturligtvis inte underskattas. Det är exempelvis tveksamt om investeringen i den andra
svetsrobotstationen, som enbart användes för kompetensutveckling/träning under projekttiden, hade varit möjlig utan medfinansiering från Arbetslivsfonden. Det är också osäkert om
kopplingen mellan färdighetsträning och kvalitetsutfallet i svetsrobotstationen hade varit
tydlig för en projektledning utan erfarenhet av integrerad teknik- och organisationsutveckling. Men också resursstarka utvecklingsprojekt misslyckas med att nå sina mål (Beer m.fl.,
1990; Beer & Eisenstaat, 1996; Norrgren m.fl., 1996; Eklund, 1998). Sammantaget kan förståelse för den framgångsrika förändringsprocessen sökas i ”de-små-stegens-metodik”, en
tydlig och närvarande projektledning samt starkt engagemang och mod bland samtliga berörda kollektivanställda och tjänstemän.
Om man jämför det inledande resonemanget om strategier med exemplet Karlskronavarvet
kan följande sägas. Företagsstrategin var tydligt uttalad inför ”Svetsarbetsplats 2000”. Det
handlade om verksamhetsutveckling för överlevnad, ökad effektivitet, konkurrenskraft och
lönsamhet genom en ny produkt och avancerad teknik. Ett nytt produktionskoncept diskuterades i termer av övergång från hierarkiska/byråkratiska organisationsformer till moderna
decentraliserade former för arbetets organisering. En modern organisation betraktades som
en förutsättning för produktion med avancerad teknik och därmed som strategiskt viktig.
Affärsstrategin utrycktes i termer av en befintlig ny kund inom svenska armén men också av
möjliga nya kunder på en civilmarknad, främst räddningstjänst i olika länder. I högsta ledningens beslut och åtgärder inför förändringsarbetet nämndes inte arbetsmiljö explicit. Det
var alltså inte arbetsmiljöintentioner som låg till grund för beslut om ”Svetsarbetsplats 2000”
(se Hörte, Kap 1, Figur 2).
När de principiella besluten var fattade inleddes arbetet med att formulera funktions- och
förändringsstrategier, det vill säga svar på frågor om hur människor och teknik skulle nyttjas
samt hur förändringsarbetet skulle genomföras. En lärande strategi för förändring (se exempelvis Håkansson, 1995; Norrgren m.fl. 1996) formulerades. Inom ramen för det arbetet fördes diskussioner om att automatisering skulle kunna minska riskerna för belastningsskador
men också att automatisering skulle ge möjligheter till omplacering av anställda som redan
utvecklat belastningsbesvär. Den ansvarige för Karlskronavarvets rehabiliteringsverkstad
deltog aktivt i det inledande arbetet och under projektets gång. I rehabiliteringsarbete ställdes man ofta inför problem med att anställda som hade belastningsergonomiska besvär ofta
kom sent till rehabiliteringsverkstaden och att det var mycket svårt att hitta alternativa arbeten inom organisationen för den som drabbats av belastningsskador. Långtidssjukskrivningar
och förtidspensioneringar på grund av belastningsskador förekom i relativt låga åldrar (40-50
år) exempelvis bland plåtslagare. Den grupp som formulerade projektplanen hade en
grundmurad tro på att rätt nyttjad organisations- och teknikförnyelse kunde bidra till goda
arbetsförhållanden i termer av utökat ansvar, inflytande, utvecklingsmöjligheter och utan
risker för ohälsa i den fysiska arbetsmiljön. Goda arbetsförhållanden i de bemärkelserna antogs också bidra till konkurrenskraft och lönsamhet.
Min bedömning är att detta inte enbart var ett uttryck för insikt om vilka krav som var förknippade med Arbetslivsfondens arbetsplatsprogram. Arbetslivsfondens krav spelade en
viktig roll genom att de stärkte projektledningens argumentation för hur förnyelsen på varvet skulle kunna åstadkommas. I projektledningen fanns en samsyn kring att det med en
bred ansats i förändringsprocessen var möjligt att nå projektets övergripande syfte samtidigt
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som goda arbetsförhållanden skapades. På operativ nivå fanns alltså förhoppningar om att
förbättra arbetsmiljön men det var inte det övergripande syftet utan snarare en positiv bieffekt av projektet (se Hörte, Kap 1, Figur 2). Det vill säga intentionen var inte att påverka arbetsmiljön. Däremot är det otvetydigt så att arbetet i ”Svetsarbetsplats 2000” hade konsekvenser för arbetsmiljön i plåt- och svetsverkstaden på Karlskronavarvet. Förändringsarbetet
hade effekter såväl på individ- som på arbetsplatsnivå. På individnivå handlade det om förbättrade fysiska förhållande men också om psykosociala förhållanden som gav utrymme för
utveckling av individ och grupp. Sammantaget skapades arbetsförhållanden som bidrog till
ökad effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet på Karlskronavarvet.

Hur kan arbetsmiljöarbete bedrivas strategiskt?
Avslutningsvis diskuteras hur och om strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete skulle kunna bidra till såväl individers hälsa och välbefinnande som organisationers effektivitet och
konkurrenskraft. Avsikten här är att föra ett resonemang utgående från frågor om hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas strategiskt, om det är realistiskt eller rimligt att betrakta arbetsmiljöarbete som en strategisk fråga.
De kunskapsområden som strategiska, arbetsvetenskapliga och arbetsmiljömässiga aspekter
omfattar har utvecklats och utvidgats till att idag vara delvis överlappande områden. Strategibegreppet har utvecklats från finansiell och prognosbaserad planering till en strategisk
process med fokus på en organisations samtliga resurser. Det arbetsvetenskapliga området
har utvecklats till att omfatta arbetsorganisation, produktionsteknik, lärande och förändringsprocesser samt betydelse och koppling till lönsamhet för arbetsförhållanden. Inom arbetsmiljölagstiftning har en utveckling skett från en reglering av risker för tunga och farliga
arbeten till ett utvidgat begrepp som inkluderar såväl fysiska som psykosociala förhållanden i
individers arbetssituation. Kännetecknande för kunskapsutvecklingen avseende strategi,
arbetsliv och arbetsmiljö är att det inom dessa områden samtidigt anläggs flera olika perspektiv som exempelvis effektivitet, arbetsförhållanden och kvalitet, produktivitet (Eklund,
1998), koppling mellan fysisk miljö, tekniska & organisatoriska förhållanden (Håkansson &
Isidorsson, 2006), verksamhetsutveckling, ledning och förändring (Dul & Neumann 2005,
Nonås, 2005). Det är delvis områden som traditionellt har betraktats som en del av verksamhetsutveckling och hanterats av en företagsledning.
I viss utsträckning följer utvecklingen i samhällslivet också kunskapsutvecklingen, det vill
säga det finns kopplingar mellan vad som händer i teori och praktik. Den samlade kunskapen
om hur arbete kan organiseras för att tillgodose såväl organisationens som individens behov
är omfattande. Industriell utveckling från efterkrigstiden fram till mitten av 1990-talet visar
omfattande exempel på hur hållbara förändringar understöds av förändringsstrategier som
baseras på organisationers och individers lärande (Armeniakis & Bedeian, 1999; Beer & Nohria, 2000; Ingelgård, 1998;Quinn & Spreitzer, 1997). Under samma tidsperiod blev svenska
arbetsplatser allt mer (Theorell 2003). Under en lång period utvecklades flera företag i enlighet med vad som ofta benämns skandinaviska sociotekniska principer. Frågor om hur teknik
och organisation kunde optimeras med goda arbetsförhållanden, skapande av kunskap och
produktivitet som resultat, var centrala. Bred delaktighet hos organisationers samtliga aktörer såväl i målformulering som i problemlösning och förändringsprocess var viktiga utgångspunkter i utvecklingsarbete. Förändringsstrategi med förmåga att hantera kontinuerliga krav
på anpassning och förändring utvecklades parallellt med en allt högre förändringstakt. Detta
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var frågor som behandlades brett och av många organisationer fram till mitten av 1990-talet,
då trenden bröts.
Under första hälften av 1990-talet ökade tillväxten, arbetslösheten sjönk och ett offentligt
underskott vändes till ett överskott. Produktiviteten inom svenskt näringsliv ökade påtagligt
från mitten av 1990-talet. Samtidigt förändrades arbetslivet under denna period. Sjukskrivningar och arbetsskador ökade. Tidigare fasta och långvariga anställningar minskade och
ersattes av tillfälliga och tidsbegränsade (Lennerlöf 2000). Anställda upplevde att de fick
mindre möjlighet att påverka förhållanden i det egna arbetet (se exempelvis Thylefors &
Persson, 2004). Arbetets karaktär förändrades också i den industrialiserade västvärlden.
Landsbergis (1999) genomgång av studier från bilindustrin, annan tillverkande industri och
hälsovård visar hur koncept för resurssnål produktion i bilindustrin ledde till ökad arbetstakt
och ökade krav generellt, en ökning som sällan kompenserades av ökat ansvar eller kompetensutveckling. Motsvarande koppling kunde inte påvisas inom övrig tillverkande industri
eller inom sjukvård. Det finns anledning att vara uppmärksam på vad som sker inom bilindustrin. Bilindustrin har först mött och reagerat på omvärldsförändringar som i ett senare skede också berör andra verksamheter (Christmansson & Nonås 2003)(Christmansson & Nonås
2003). Under senare delen av 1990-talet återgick många industriföretag till mer tayloristiskt
inriktade produktionskoncept. Produktionslinor återinfördes i monterande verksamheter. I
flera fall skedde detta på bekostnad av goda arbetsförhållanden och oftast utan reella jämförelser av hur alternativen kunde ha se ut (Engström, m.fl., 2005; Kihlberg m.fl., 2005). Vilka
arbetsorganisationer som skapades i dessa system samt hur arbetsmiljö för berörda påverkades finns det varierande och delvis motstridiga uppfattningar om (Docherty & Huzzard,
2003; Härenstam m.fl., 2004).
Under första hälften av 2000-talet kan en ökad betoning av värdegrund och filosofi bakom
nya produktionskoncept skönjas (till exempel Lean produktion). Produktionskonceptet för
Lean produktion har haft starkt genomslag i svenskt arbetsliv under 2000-talet och det är
möjligt att med försiktig optimism notera att det idag i högre utsträckning än på 1990-talet
handlar om helhetssyn och människor samt kultur och sociala system (Johansson & Abrahamsson, 2008; Metallarbetarna och Lean produktion, 2003).
Det är i vissa fall tydligt att kunskapsutveckling och utveckling i arbetslivet sammanfaller
samtidigt som det i andra sammanhang blir lika tydligt att teori och praktik inte går hand i
hand. När man betraktar principer för arbetets organisering under senare hälften av 1990talet ur ett arbetsmiljöperspektiv visas ett glapp mellan teori och praktik. Trots kunskap om
vad som kännetecknar goda arbetsförhållanden återskapades arbetsförhållanden som inte
kan betraktas som hållbara. Möjligen kan man med en positiv tolkning förstå utvecklingen
under 2000-talet som en justering av praktiken i förhållande till den kunskap som finns om
det goda arbetet.
En företagsstrategi fokuserar vilka verksamheter som skall drivas men också hur det kan ske.
En affärsstrategi speglar marknadsförändringar eller hur dessa skall mötas proaktivt eller
reaktivt. En funktionsstrategi ger uttryck för hur resurser skall nyttjas medan en förändringsstrategi formulerar hur en organisation skall formas och utvecklas för att stödja och bidra till
långsiktiga strävanden för överlevnad. Sammantaget handlar strategiarbete om att nå överensstämmelse mellan en organisations resurser och omgivningens karaktär och förändringar
med fokus på marknader och kunder, så att företaget förmår möta olika intressenters förväntningar. När det, som i exemplet från Karlskronavarvet, blir tydligt att god arbetsmiljö
främjar effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet är det rimligt att anlägga strategiska
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perspektiv på arbetsmiljöarbete. Detta trots att det övergripande syftet för ”Svetsarbetsplats
2000” saknade arbetsmiljöintentioner.
Delvis kan avståndet mellan strategiarbete och arbetsmiljöarbete förstås mot bakgrund av
att det saknas metodstöd för att belysa arbetsmiljöaspekter på ledningsnivå. I en inventering
av metoder och verktyg inom arbetsmiljöområdet konstaterar Neumann (2006) att det saknas stöd för att värdera strategiska alternativ av arbetsmiljöinsatser på ledningsnivå. Det
finns ett antal generella tekniker för att samla olika intressenter med olika perspektiv i syfte
att utveckla och värdera alternativa handlingsstrategier, exempelvis workshops och fokusgrupper. Det är metodik som kan användas för att ta fram beslutsunderlag för ett strategiskt
arbetsmiljöarbete (Jensen i Neumann, 2006). Insikten om att en organisations övergripande
strategiarbete har avgörande betydelse för arbetsmiljön i organisationen kan tala för att
inkludera arbetsmiljöfrågor i strategiarbetet.
Avståndet mellan övergripande strategiarbete och arbetsmiljöarbete kan även förstås mot
bakgrund av skillnader i målformulering. Målen för företags-, affärs- och funktionsstrategier
är ofta ekonomiska, medan målen för förändringsstrategiska beslut ofta formuleras i kvalitativa termer eller i en kombination av kvalitativa och ekonomiska termer. De målen uttrycks
exempelvis som ökat engagemang, arbetsinnehåll och utrymme för lärande kombinerat med
exempelvis ökad produktivitet och leveranssäkerhet (Norrgren m.fl., 1996; Rehndal m.fl.,
1996). Det finns likheter mellan hur måluppfyllelse för förändringsstrategiskt arbete och arbetsmiljöarbete formuleras, i alla fall med avseende på psykosociala arbetsmiljöaspekter.
Eftersom det inte bedöms som möjligt att med tillräcklig träffsäkerhet förutse framtida förhållanden, bör ansträngningar läggas på att lära sig att snabbare och bättre reagera på förändringar. Strategibegrepp och dess tillämpningar har i företagssammanhang utvecklats från
finansiell och prognosbaserad planering till en strategisk process med fokus på en organisations samtliga resurser. Strategier bör därmed enligt Roos och von Krogh (2004), snarare ses
som framväxande fenomen där ledning och medarbetare successivt utvecklar förståelse och
en gemensam referensram för handling, än som en traditionell rationell ansats.
Ett allt mer turbulent affärsliv har bidragit såväl till utvecklingen av en mer dynamisk syn på
strategiarbete som till en högre grad av osäkerhet i strategiarbete och detta kräver i sin tur
en omfattande integration av olika kunskaper för att långsiktigt kunna balansera mellan en
organisations egna resurser och omgivningens krav. Det förefaller i allra högsta grad rimligt
att i detta läge anlägga strategiska perspektiv på arbetsmiljöarbete och att arbeta vidare
med utveckling, dels av metodik för att belysa arbetsmiljöaspekter på ledningsnivå, dels för
användning av såväl kvalitativa som kvantitativa mål i strategi- och arbetsmiljöarbete.
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5. FÖRÄNDRINGSPROCESSER OCH LÄRANDE PÅ ARBETSPLATSEN - ARBETSMILJÖARBETE I
SAMVERKAN MELLAN FORSKARE OCH PRAKTIKER

PER ODENRICK OCH JAN HOLMER8

Inledning
Det här kapitlet handlar om förändringsprocesser som rör arbetsmiljö, arbetsorganisation
och utformning av produktionssystem. Det handlar också om mötet mellan forskare och
praktiker i dessa processer.
Syftet är att belysa sådana förändringsprocesser och relationen mellan forskare och praktiker i det lokala arbetsmiljöarbetet.
Kapitlet börjar med en berättelse om ett långvarigt utvecklingsprojekt som försteförfattaren
varit delaktig i. Berättelsen speglar vanligt förekommande förändringsprocesser på arbetsplatser inom tillverkningsindustrin och förändringen omfattar både den fysiska utformningen
av arbetsplatsen och arbetets organisering. Utifrån berättelsen görs reflektioner över förändringar och förändringsmetoder på arbetsplatsen, bl. a. sådana som inrymmer forskares
involvering i förändringsprocesserna.

Berättelse om en förändringsprocess på en arbetsplats
Berättelsen utspelar sig mellan åren 1993-2000. Huvudförfattaren till detta kapitel medverkade som forskare i förändringsprocessen.
Företaget ägdes av ett familjeföretag från Frankrike och hade totalt cirka 200 anställda i Sverige. Produktionen var förlagd till två orter i södra Sverige och bestod av många manuella
arbetsmoment. Flera av de anställda i produktionen var sjukskrivna på grund av besvär i
nacke, skuldror och handleder. Många av dem som inte var sjukskrivna hade dagliga besvär.
Arbetsmiljöinspektionen genomförde en inspektion och ålade företaget att vidta åtgärder
för att minska de belastningsergonomiskt relaterade besvären hos personalen. Företagshälsovården vid företaget initierade en diskussion inom företagets produktionsledning om att
förebygga och försöka minska operatörernas belastningsbesvär. Produktionsledningen kallade till ett möte med de lokala fackliga representanterna och företagshälsovården. Ordföranden för det lokala industriarbetarfacket var mycket positiv till att i samarbete med produktionsledningen genomföra förändringar av den fysiska utformningen av arbetsplatsen och
arbetsorganisationen inom produktionen. Speciellt fanns funderingar på att utöver förbättringar av den fysiska arbetsplatsen också införa arbetsrotation, så att personalen fick en
större variation i utförandet av arbetet.
Genom den kunskap som fanns i organisationen och de kurser som personalen genom facket
hade deltagit i, hade en förståelse för orsaken till problemen skapats. Företagshälsovårdens
långsiktiga hälsoarbete bidrog också till att det fanns en medvetenhet och en idé om hur
man skulle förebygga belastningsbesvären hos personalen. I samarbete med en yrkesmedicinsk klinik hade man också genomfört mätningar av belastningen vid några arbetsplatser för
att få kunskap om hur belastningarna uppstod.

8

Manus till kapitlet accepterat i oktober 2008.
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Företagsläkaren och produktionschefen fick i uppdrag att kontakta någon ”expert”. De valde
då efter rekommendation att kontakta en forskare på en teknisk högskola. Man ringde upp
forskaren och frågade om han hade någon bra bok i arbetsorganisation. Forskaren svarade
att han hade två hyllmeter med bra böcker, men att det var mycket svårt att rekommendera
rätt bok utan att veta mer om vad företaget ville förändra. Diskussionen mynnade ut i att
forskaren och en doktorand från forskarens avdelning besökte företaget och därmed startade ett sju år långt samarbete mellan företaget och högskolan.
Vid ett möte mellan alla parter i förändringsprocessen bestämdes att man skulle arbeta parallellt med att förbättra den fysiska utformningen av arbetsplatserna och att förändra arbetsorganisationen. Målet var att genom en ökad variation i arbetsaktiviteterna minska effekterna av de repetitiva manuella arbetsuppgifterna.
Produktionsledningen beslutade att en av avdelningarna inom produktionen skulle starta
med sin förändringsprocess. Denna avdelning bestod av cirka 20 montörer och en arbetsledare. Merparten av montörerna på avdelningen var kvinnor i åldern 20-40 år. Dessa monterade färdiga produkter som bestod av ca 60 delar. Arbetet utfördes sittande med detaljerna
placerade på ett arbetsbord.
Forskarna genomförde tillsammans med företagshälsovården en noggrann kartläggning av
arbetsaktiviteterna och de fysiska belastningarna hos personalen. Detta skedde genom videoinspelning och mätning av muskelaktiviteten under arbete hos sju av de 20 anställda på
avdelningen. Alla anställda tillfrågades om de ville medverka i studien. Sju montörer anmälde sig frivilligt. För samtliga som deltog i studien genomfördes videofilmning av arbetsaktiviteter, skattning av besvär under arbetet med hjälp av standardiserade verbala skalor, samt
intervju om arbetsuppgiftens utförande. Resultatet från kartläggningen presenterades av
forskarna och personal från företagshälsovården inför hela personalen samtidigt.
Utifrån presentationen startade en diskussion om vilka arbetsaktiviteter som var mest belastande och hur arbetsplatsen skulle kunna förändras. Många konkreta förslag till förändringar
av den fysiska utformningen av arbetsplatsen togs upp. Även materialhanteringen omkring
arbetsplatsen diskuterades. Gemensamt beslutades att en arbetsgrupp bestående av tre ur
produktionspersonalen från avdelningen skulle försöka komma fram till hur en bättre utformad arbetsplats utifrån belastningsergonomiska kriterier skulle kunna se ut. De tre valdes
utifrån att alla var överens om att dessa var lämpliga att genomföra arbetsuppgiften. Målet
var att hela produkten skulle kunna monteras vid samma arbetsplats. Produktionen var vid
denna tidpunkt organiserad så att monteringen utfördes på tre arbetsplatser, där en tredjedel av den totala monteringen utfördes vid varje plats. Detta innebar att tre olika operatörer
gjorde sin del av monteringen.
Samtidigt med diskussionerna om hur arbetsplatsen skulle utformas pågick diskussioner om
hur arbetsorganisationen skulle kunna förändras. En arbetsgrupp bestående av sex anställda
vid avdelningen och arbetsledaren började träffas en gång per vecka. I denna grupp ingick en
av deltagarna i arbetsplatsgruppen. Vid vartannat möte deltog en forskare i diskussionen
som ett ”bollplank”. Han hade ingen aktiv drivande roll utan stimulerade deltagarna i arbetsgruppen till att reflektera genom att ställa frågor och ge tips om var de kunde finna mer kunskap. Experter inom olika kunskapsområden kallades vid behov in till mötena. Detta gjorde
att arbetsgruppen i högre grad reflekterade över sina och sina medarbetares vardagserfarenheter.
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Efter en diskussion mellan arbetsgruppen, ordföranden i det lokala facket, produktionsledningen och forskarna bestämdes att hela den aktuella produktionsenheten vid avdelningen
skulle organiseras som målstyrda arbetsgrupper. Samtidigt skulle förslag till förbättringar i
den fysiska miljön tas fram av arbetsgruppen. Avdelningens arbetsledare hade varit på flera
kompetensutvecklingsprogram där man diskuterat införande av målstyrda arbetsgrupper,
som en modell för att öka effektiviteten i produktionen och delaktigheten hos personalen i
kvalitetsförbättringsarbetet. Genom att organisera sig i målstyrda arbetsgrupper så räknade
man också med att varje individ skulle få ett mer varierat arbete och därmed inte lika monotona arbetsuppgifter. De monotona arbetsuppgifterna ansågs vara en bidragande orsak till
att personalen fick belastningsrelaterade besvär och skador i nacke, axlar och handleder.
Ett skriftligt avtal upprättades mellan de anställda på avdelningen och företagsledningen om
att förändringsarbetet skulle prioriteras och resurser tas upp i företagets budget. Kravet var
att förbättringarna skulle vara förankrade bland alla på avdelningen.
Arbetsgruppen utarbetade därför en enkät som delades ut till samtliga vid avdelningen. Man
genomförde också intervjuer bland samtliga. Ett konkret resultat från dessa aktiviteter var
att den fysiska miljön i produktionslokalen och pausutrymmet diskuterades. Man beslutade
att måla väggarna, skaffa gardiner till alla fönster och köpa in gröna växter. För att tillfredställa rökarna iordningställdes en uteplats med bord och stolar. En ny kaffeautomat införskaffades. Genomförandet av förslagen fördelades så att så många som möjligt av personalen blev engagerade i förbättringen av sin arbetsplats.
I förändringen av den fysiska arbetsplatsen ingick också att ta fram ett nytt arbetsbord, detta
arbete pågick parallellt med övriga aktiviteter. En dag kallades forskaren in till arbetsgruppen, som stolt visade hur alla gemensamt kommit fram till hur de ville att arbetsbordet skulle se ut. De hade med wellpapp och tejp byggt en fullskalemodell som alla på avdelningen
hade provat. Man var speciell stolt över att ha konstruerat en enkel men effektiv transportbana för färdiga produkter mellan monteringsstationen och förpackningsstationen. Företagssjukgymnasten från företagshälsovården tillkallades för att ge sina synpunkter över de
belastningsergonomiska aspekterna på det nya arbetsbordet. Smärre justeringar gjordes
innan en konsult kallades in för att göra en konstruktionsritning, samt ta in en offert för tillverkning. Företagets produktionsledning beslöt att ett bord skulle tillverkas och användas på
prov i produktionen. Bordet blev snabbt populärt bland personalen och en diskussion startade om att alla borde ha var sitt bord, på samma sätt som personalen på företagets administrativa avdelning hade var sitt skrivbord.
En jämförande studie av muskelaktiviteten under arbete på den nya arbetsplatsen och de
gamla arbetsplatserna gjordes en tid efter att den nya platsen införts. Studien visade att de
statiska nivåerna av belastningen inte minskade, men belastningens tidsmönster förändrades så att en större total variation i muskelbelastningen uppstod under arbete vid det nya
arbetsbordet.
Nästa steg i utveckling av monteringsverkstaden var att fundera över hur lokalen skulle kunna utformas för att förbättra produktionsflödet med beaktande av arbetsplatsens fysiska
utformning. Forskaren och hans kollegor från tekniska högskolan hjälpte operatörerna att
visualisera visionen om den framtida verkstaden. Arbetsgruppen på avdelningen kallade
produktionsledningen till ett möte där de med hjälp av visualiseringarna presenterade sina
visioner. De redogjorde också för vilka frågor de hade arbetat med och vilka förändringar de
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hade genomfört. Produktionsledningen beslöt att avsätta medel i företagets budget till att
förändra hela monteringsverkstaden.
Avdelningen var nu beredd att fortsätta förbättringsprocessen med att planera och genomföra en ny arbetsorganisation bestående av målstyrda arbetsgrupper. Under denna process
uppstod konflikter mellan några av de berörda. Konflikten hade delvis sitt ursprung i gamla
motsättningar, men orsakades också av avundsjuka när det gällde vilka som skulle få börja
lära sig vara samordnare. När man arbetade som samordnare fick man lönetillägg. En konsult
kallades in som i storgrupp genomförde en allmän diskussion om hur man kan hantera konflikter. Dessa diskussioner gjorde att personalen fick en insikt i att konflikter kan vara av olika
ursprung och en förståelse för att konflikter kan bottna i olika värderingar, som påverkar
människors attityder. Detta bidrog till att personalen bättre kunde hantera sina konflikter.
Konsulten behövde dock genomföra enskilda möten med några ur personalen, för att stödja
dem i sin hantering av konflikterna. Det var svårt för personalen att komma fram till en lösning av hur rollerna skulle fördelas mellan arbetsgruppernas samordnare och arbetsledaren
på avdelningen. Arbetsledaren kallades processledare för att tydligare markera att hans roll
var mer stödjande än kontrollerande och styrande.
För att underlätta för personalen att hitta sina roller i den nya organisationen genomförde
företaget på inrådan från forskaren en dramapedagogisk övning med en professionell dramapedagog.9 Denna aktivitet var viktig för att mer öppet diskutera fördelningen av arbetsroller. De dramapedagogiska övningarna innebar att en arena för icke-verbal kommunikation
öppnades upp. Dramapedagogen informerades av forskaren om företagets organisation och
produktion, bl. a. utifrån videoinspelningar som gjorts i produktionen. Inbjudan till sessionen
gick ut till anställda inom företagets produktionsavdelning. Medverkan var frivillig men
skedde under arbetstid. Det var en avvaktande inställning bland de anställda innan sessionen, men ca 25 personer anmälde sig, allt från kollektivanställda till företagets verkställande
direktör. Alla träffades under en heldag på en kursgård utanför företaget. Efter några inledande övningar delades personalen in i grupper med blandade kategorier av anställda. Varje
grupp fick i uppgift att gestalta var sin scen från en arbetssituation i produktionen. Alla kunde välja fritt vilken roll de spelade. Varje grupp fick ca 45 min på sig att förbereda och sedan
spela upp sin scen. Under uppspelningen fick vem som helst i publiken stoppa spelet och
själv hoppa in i någon av rollerna. I en av grupperna valde vd att spela maskinoperatör och
en från monteringspersonalen valde att spela vd. Ur detta spel uppstod en diskussion om
varför det ibland var svårt att kommunicera sina respektive budskap. Båda kategorierna insåg att det var viktigt att vara mer tydlig i sitt beteende. En annan grupp valde att fokusera
relationen mellan arbetsledaren (nuvarande processledaren) och arbetsgruppernas samordnare. Under spelet uppstod en häftig diskussion varvid en av de ordinarie arbetsledarna utropade: ”Denna vecka är det jag som samarbetar!”. Efter varje spel diskuterade samtliga
närvarande vad som hade utspelat sig och försökte relatera detta till den verkliga produktionen.
9

Dramapedagogik är ett samlingsbegrepp för ett antal metoder, som t ex rollspel, improvisationer, motoriska
och sensoriska övningar. Metoden möjliggör för deltagarna att agera i en säkrare miljö än verkligheten. Dramapedagogik kompletterar andra metoder för lärande som mer fokuserar tänkande, läsande, observerande och
diskussion. Dramapedagogiska metoder är aktiverande och ger direkt återkoppling till deltagarna. Metoderna
kan ibland upplevas som obehagliga eftersom de kan kopplas till tidigare negativa erfarenheter hos deltagarna.
Handledaren måste vara beredd på att hantera personliga reaktioner och konsekvenserna av dessa (Hägerfors,
1994).
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En annan betydelsefull aktivitet var att personalen gjorde studiebesök hos andra företag
som genomförde eller hade genomfört liknande förändringsprocesser. Man besökte också
en av företagets underleverantörer, för att förstå när leveransproblem av de elektroniska
komponenterna uppstår.
Diskussionerna mellan produktionsledningen och de anställda resulterade i ett beslut att
införa målstyrda arbetsgrupper, med en samordnare i varje grupp. Detta ledde till att alla
anställda fick sköta fler olika uppgifter än förut och själva rapportera sina produktionsresultat. Det innebar att arbetsledarna fick ta hand om mer administrativa uppgifter. Som ett resultat av de organisatoriska förändringarna ökade produktiviteten och leveransförseningarna
försvann eller minskade betydligt. Införande av ett nytt datorsystem för rapportering innebar till viss del en tillbakagång till den gamla organisationen där endast ett fåtal anställda
kunde rapportera produktionen. Dock insåg produktionsledningen detta och lät de anställda
gradvis lära sig det nya datorsystemet. Arbetsorganisationen med målstyrda arbetsgrupper
utvecklades och infördes även på andra produktionsavdelningar vid företaget.

Reflektioner över förändringsprocesser och -metoder
Av berättelsen framgår hur fysiska och arbetsorganisatoriska förändringar planeras och
genomförs. I det följande skall vi först behandla forskning kring genomförande av förändringar på arbetsplatsen. Därefter redogör vi för en speciell typ av förändringsarbete, nämligen participativ ergonomi. I förändringsprocesser kan, som i berättelsen ovan, forskare involveras. Ett avsnitt behandlar därför samverkan mellan forskare och praktiker, följt av ett
avsnitt som tar upp relationen mellan forskare och praktiker utifrån ett lärandeperspektiv.
Genomförande av förändringar på arbetsplatsen
En arbetsuppgift kan beskrivas utifrån en formell beskrivning av arbetsuppgiften, kopplad till
de krav som ställs på det utförda arbetet. Hur arbetsuppgiften sedan utförs beror på processen och de villkor som uppstår på arbetsplatsen. En grund för reflektion och lärande kan vara
skillnaden mellan hur en arbetsuppgift faktiskt genomförs och hur den beskrivs i verksamheten. Det är något som Argyris och Schön (1995) kallar för skillnaden mellan ”espoused theory” och ”theory in use”.
Beteenden och erfarenheter i förändringsprocesser är ofta kopplade till vad som konkret
görs på arbetsplatsen. Det konkreta görandet är en bra utgångspunkt för diskussion och för
att starta genomförandet av större förändringar i produktionssystemet.
Den tillgängliga kompetensen bland de anställda kan uttryckas som bestående av fem komponenter, nämligen senso-motorisk, kognitiv, personlighetsrelaterad, affektiv samt social
(Ellström, 1992). Dessa kompetenser gör det möjligt att utföra de aktiviteter som behövs
inom ramen för vad skall åstadkommas i företagets verksamhet. Detta kan göras genom att
utforma arbetsuppgifter som delar i ett arbetssystem, vars mål är att uppfylla verksamhetens mål. Arbetsuppgifter utformas och förändras ofta i samverkan mellan flera aktörer inom
och utanför verksamheten, t ex ägare, chefer, anställda och kunder. Man kan säga att arbetsuppgiften utgör:
”... de glasögon med vilka individer arbetar och deltar i organisatoriska förändringsprocesser. Det är på uppgiftens konkreta nivå förändringar, som inte stannat vid prat,
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måste realiseras. Kring synen på den konkreta uppgiften kretsar därmed många förändringssamtal. Där möts olika uppfattningar om utförande och fördelning, om vad
som är rimligt, möjligt och tillräckligt i olika avseenden. Där möts således organisationens aktörer i mer eller mindre organiserade former för tyckande, prat och görande.” (Döös, 2001).

Enligt Ahrenfelt (1995) passerar förändringsprocesser tre olika stadier av motstånd:
1. Under introduktionsfasen genom verbalt avståndstagande och skepcisism
2. Verbal kritik uttrycks genom uttalanden som: ”förändringarna passar inte verksamheten”, ”verksamheten är så speciell”, ”man har redan prövat och det fungerade inte”
3. ”Sabotage” genom att i handling visa att motparten har fel.
För att lyckas med förändringsprojekt krävs därför enligt Lahtinen m. fl. (2004):
1. De anställda deltar i planering, genomförande och utvärdering av förändringarna
2. Att lösa problem är inte bara att hantera de tekniska problemen. Det handlar
också om att hantera erfarenheter, känslor, värderingar, beslutsfattande m m.
3. Företagsledning, arbetsledare och personal är aktiva i processen
4. Hela organisationen är medveten om att problemen skall lösas
5. Förväntningarna på resultaten hålls på en realistisk nivå
6. Engagemang för processen genom att personalen gör iakttagelser på den egna
arbetsmiljön
7. Gemensam förståelse hos experter och anställda genom gemensam diskussion
och utbildning
8. Expertbedömning som hjälp vid beslutsfattande
9. Tvister avgörs genom mindre undersökningar och mätningar av faktorer i arbetsmiljön
10. Det finns en förtroendefull atmosfär bland de anställda och deras chefer.
Vidare är några viktiga förutsättningar vid utformning av arbetsplatser och genomförande av
förändringar på arbetsplatser enligt Sundin (2001):
1. Förändringsprocessen måste vara förankrad hos företagsledningen.
2. Man ska börja med att bilda en tvärgrupp med olika kompetenser inom företaget
och externa ”experter”/forskare.
3. I tvärgruppen skall finnas deltagare som har direkt erfarenhet att arbeta på arbetsplatsen.
4. Alla involverade måste ta del av diskussionerna och planerna, samt ha möjlighet
att påverka resultatet. Detta kan t ex uppnås genom att använda datorstödda visualiseringsmetoder.
Vad gäller den fysiska utformningen kan byggnaders och rummens uppgift vara att bidra
med meningsskapande ramar för mänskliga aktiviteter och att möjliggöra relationer och
samarbete mellan människor. Norberg-Schultz (1988) anger fyra olika rum med huvuduppgifter som:
1.
2.
3.
4.

fysiska rummet, skydd för naturen och klimat
funktionella rummet, ”behållare för aktiviteter”
sociala rummet, interaktion, utveckling av relationer och socialt liv
symboliska rummet, bärare av värderingar och normer.
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När nya arbetsplatser skall utformas behöver ibland erfarenheter från befintliga arbetsplatser tas med i processen. Om utformningen av den nya arbetsplatsen är mycket olik befintliga
arbetsplatser kan den nya platsen behöva testas i fysisk fullskala (Laring och Nonås, 1992).
Det finns mycket som talar för att det är mest effektivt om en process startar utifrån den
fysiska konkreta arbetsplatsen (Gontijo och Odenrick, 1999). Detta ökar personalens motivation till att engagera sig i arbetet och utvecklingen av företagets verksamhet. Kunskapen från
metoder och modeller för att praktiskt utforma nya arbetsplatser vid skapandet av nya produktionssystem kan också användas vid förändringar på befintliga arbetsplatser (Laring,
2004).

Participativ ergonomi
Som framgått är det i början av ett utvecklingsprojekt viktigt att projektet är väl förankrat
hos dem som berörs av förändringarna. Enligt Kourinka och Fourcier (1995) och Vink et al.
(1995) så innebär de första stegen i en förändringsprocess som utförs enligt participativ ergonomi att man klargör problemet, ställer upp mål och väljer metoder. En delaktighet hos
personalen i detta arbete innebär inte bara att arbetsplatsen blir ergonomiskt utformad utan
även att personalen ökar sin kompetens om utformningen av sin egen arbetsplats. Det underlättar även att se relationen mellan arbetsplatsen och företagets totala verksamhet.
Participativ ergonomi är enligt Noro och Imada (1991) en metod där slutanvändare av ergonomin tar en aktiv roll i identifikationen av faktorer som påverkar utformningen av arbetet,
analysen av de ergonomiska riskfaktorerna, samt utformningen och implementeringen av de
ergonomiska lösningarna. En mycket viktig del av participativ ergonomi är de anställdas aktiva delaktighet i utformningen av sin egen arbetsplats, med stöd av arbetsledning och externa experter (Nagamachi, 1995). Participativ ergonomi ger effekter utöver en traditionell ergonomisk intervention. Ett exempel på en sådan effekt är att de anställda genom att vara
delaktiga ökar sin kompetens om utformningen av sin arbetsplats och dess relation till företagets hela verksamhet (Launis et al., 1996, Imada, 1991).
Enligt Kourinka och Fourcier (1995) kan en förändringsprocess som genomförs enligt participativ ergonomi delas in i följande steg:
1. Klargör problemet och ställ upp mål för processen
2. Generalisera och prioritera metod, verktyg och mätetal för processutvärdering
3. Genomför processen
4. Följ upp processen.
En liknande checklista har ställts upp av Vink et al. (1995):
1. Förbered genom att sätta upp mål och ramar för processen
2. Analysera arbetet och hälsan
3. Välj metoder och verktyg
4. Genomför processen
5. Utvärdera.
Enligt Noro (1999) kan en forskare tillsammans med de anställda på en arbetsplats agera
antingen som en agent eller en aktör i processen. En interaktiv process uppstår mellan forskaren och praktikern.
Wilson och Haines (1997) definierar participativ ergonomi som: ”Delaktighet av personalen i
processen att planera och kontrollera en betydande del av sina egna arbetsaktiviteter och
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med tillräcklig kunskap och inflytande på både processen och resultatet för att nå de önskade målen”. Två mål framhålls av Wilson och Haines: (1) Att genomföra en ergonomisk förändring genom att personalen är delaktig i förändringsprocessen; (2) Att använda participativ ergonomi för att öka personalens delaktighet i arbetsprocessen. Ofta uppfylls båda dessa
mål i samma förändringsprocess.
Enligt Gontijo och Odenrick (1999) så startar många processer utifrån aspekter som berör
den egna arbetsplatsen, för att senare fokusera själva förändringsprocessen som sådan. Det
verkar som motivationen för delaktighet är högre om man börjar i den egna arbetsplatsen.
Denna motivation är grundad på förståelse av vilka regler och ramar som gäller för processen. Detta kan också uttryckas som att man går från ett ”single loop” till ”double loop” lärande (Argyris och Schön, 1995).
Gontijo och Odenrick (1999) visar exempel på hur det skulle kunna vara möjligt att använda
belastningsergonomin som ett verktyg för att få delaktighet i ett utvecklande arbetsmiljöarbete. Motivationen hos dem som berörs av förändringen och lärprocessen är två starka drivkrafter. Som ett exempel kan nämnas ett projekt som skildras av Ahlin (2003). Projektets
byggstenar var kommunikation, kunskap och delaktighet. Personalen arbetade i projektgrupper där anställda från olika avdelningar inom tillverkningen deltog. Gruppen fokuserade
på utvalda arbetsplatser som studerades noga ur ergonomiska aspekter. Kunskap tillfördes
genom föreläsningar av forskare och konsulter. Mindre förändringar på arbetsplatsen
genomfördes direkt, medan förändringar som krävde större insatser för att genomföras användes som en lärdom för att förebygga vid utformningen av nya arbetsplatser.

Samverkan mellan forskare och praktiker
Som framgått ovan kan forskare involveras i förändringsprocesser på arbetsplatsen. Forskarens uppgift kan då vara tvåfaldig. Dels handlar det om att skaffa generell kunskap på området, dels att bidra till processen så att det faktiskt blir en förändring till det bättre. I det senare fallet talar man ibland om aktionsforskning. Aktionsforskning bildar tillsammans med interaktiv forskning och självförvaltande forskning vad man kan kalla deltagarorienterad forskning (Holmer, 2003, s. 48 ff).
Den deltagarorienterade forskningens metoder och förhållningssätt kännetecknas av att de
stimulerar andra än forskaren att delta mer aktivt i forskningsprocessen (Holmer och Starrin,
1993, s. 5). Mer om detta kommer att tas upp i kapitel 9 i denna bok. Vi ska här nöja oss med
att antyda något om hur man kan se på forskarens uppgift i förändringsarbetet och också ta
upp den kritik som riktats mot den deltagarorienterade forskningen mot bakgrund av bl. a.
de olika intressen och möjligheter till inflytande som finns i berörda förändringsprocesser. Vi
jämför också med vad som kan kallas deltagarorienterad utvärdering. Slutligen kommer vi
att ta upp de kunskaper som forskaren förväntas bidra med och relationen mellan praktiker i
ett lärandeperspektiv.
Beroende på graden av forskarstyrning och önskemålet om att involvera andra än forskaren i
forskningsprocessen, kan man skilja mellan olika typer av deltagarorienterad forskning, nämligen:
1. Aktionsforskning (Action research)
2. Interaktiv forskning (Interactive research)
3. Självförvaltande forskning (Participatory research).
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1. Aktionsforskning innebär att forskningen inte bara förväntas bidra till att nå ny kunskap
om ett fenomen utan också att bidra till att förändra det. Det finns, kan man säga, både ett
främjande- och ett grundkunskapssyfte. I aktionsforskning har forskningen sin utgångspunkt
i berörda praktikers problem - man gör något för dessa – men det är forskaren som styr
forskningen och graden av involvering av praktikerna/deltagarna i forskningsprocessen.
2. I jämförelse med aktionsforskning tonar den interaktive forskningen ned forskarens roll
och ansvar (Svensson et al., 2007). Man talar om en gemensam kunskapsbildning. Ambitionen är att forska med deltagarna och att involvera deltagarna i hela forskningsprocessen
(ibid., s 5). Detta till skillnad mot aktionsforskningen där forskaren får en stark roll i utvecklingsarbetet (ibid.) (Se vidare i kapitel 9.)
3. Kontrollen över forskningsprocessen kan vara delad eller rentav stå utanför forskarens
inflytande. Så är fallet med en tredje typ av deltagarorienterad forskning, nämligen självförvaltande/självstyrande forskning. Här är det människor (anställda, brukare) som själva bestämmer sig för att utforska en företeelse och det utforskandet kan ske av deltagarna med
hjälp av en utomstående forskare (Starrin, 1993).
På motsvarande sätt kan olika typer av deltagarorienterad utvärdering urskiljas. Den deltagarorienterade utvärderingen har en formativ/vägledande ansats snarare än en summativ/betygsättande.
På senare tid har vad som översatts till ”följeforskning” (”on-going evaluation”) lanserats av
Europeiska Socialfonden. Den skall komplettera vad man kallar halvtids- och efterhandsutvärderingar och verkar i hög grad involvera forskaren/utvärderaren i ett tätare samarbete
med det som han/hon är satt att utvärdera. Skillnaden gentemot den deltagarorienterade
utvärderingen är emellertid att det inte är deltagarna som blir medaktörer utan programledningen: ” The advantage of on-going evaluation is that it allows for effective collaboration
between the evaluator and the programme managers, which in turn favours a better appropriation of conclusions and recommendations...” (Working Document, 2006, s. 4).
Den kritik som har riktats mot den deltagarorienterade forskningen och utvärderingen, gäller
- kort sagt - att den:
- inte är objektiv
- mer handlar om implementeringsstrategier respektive lokal utveckling än om forskning
och utvärdering
- håller låg kvalitet
- blandar ihop det möjliga målet med forskning och utvärdering (vad som skulle kunna
inträffa) med ett normativt mål för forskningen och utvärderingen i sig.
Inte minst har forskarens/utvärderarens roll i deltagarorienterade processer kritiserats. På
just den punkten finns betydelsefulla skillnader mellan olika riktningar. Vissa ger forskaren/utvärderaren en traditionell roll som teknisk expert och som den ytterst ansvarige för
utvärderingen/forskningen, andra ser minst sagt okonventionellt på utvärderarens/forskarens roll. Enligt Reason (1998) t.ex., är nämligen kännetecknet för det han med
ett samlingsnamn kallar för ”collective inquiry” att skillnaden mellan forskare och praktiker/subjekt försvinner. Tydligt är att man med ett sådant sätt att se på forskning inte vill
göra någon klar distinktion mellan forskares och deltagares intressen i forskningshänseende.
Men det finns, som vi ser det, goda skäl att hålla isär forskarpraxis från deltagarpraxis. Forskaren kan visserligen ha ett intresse av att bidra till förändring. Det intresset kan han/hon
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dela med deltagarna. Men forskaren har också ett särskilt intresse av att inte bara bidra till
förändring, utan också att fråga sig varför den sker, att (teoretiskt) förklara den. Och deltagarna har för sin del ett särskilt intresse av att deras verklighet faktiskt förbättras, liksom av
en kunskapsutveckling som främjar just deras verksamhet. Genom att snarare lyfta fram
dessa skilda intressen än att utjämna dem, ges möjlighet att se vilka intressen som kan och
bör ges inflytande i en gemensam process.
Skillnader i intressen finns ju inte bara i deltagarorienterade processer. Samarbete mellan
forskare och vad man kallar praktiker finns också i mer konventionella projekt. (Även om
man med Liedman (2001), kan säga att alla sysselsättningar är praktiska, även forskarnas. Vi
arbetar alla med kroppen, om det så bara är med fingrarna på tangentbordet.)
Hosseini-Kaladjahi (2004, s. 22–26) har klargjort dessa skilda intressen och därmed de svårigheter som kan finnas i mötet mellan forskare och praktiker. Enligt Hosseini-Kaladjahi så är
det skilda världar som möts. Praktikern arbetar med en lägre frihetsgrad, medan forskaren
tillåter sig att ”vända på många stenar”. Forskaren distanserar sig ofta från det konkreta beslutsfattandet, samtidigt vill praktikern ha konkreta råd och checklistor på hur man skall
göra. Skillnader finns i arbetsvillkor, i arbetets natur och i arbetsomlopp:
 Skillnader i arbetsvillkor betyder att praktikern vanligen arbetar med lägre frihetsgrader än forskaren. Praktikern har en regelstyrd organisation att ta hänsyn till, forskaren begränsas av krav på kvalitet och etiska hänsynstaganden. Skillnader i arbetsvillkor förstärks naturligtvis i aktionsforskning; det är ju inom praktikerns organisation
som aktionen tar vid medan forskarens institution knappast behöver beröras.
 Skillnader i arbetets natur innebär att praktikern måste komma till beslut och till
handling, forskaren å sin sida kan ha flera svar och vara benägen att distansera sig
från beslutsfattande. Forskaren söker, som framgått ovan, kunskap för att förklara
och förstå med tanke på generaliserbarhet, praktikerns söker instrumentell kunskap.
 Vad slutligen skillnader i arbetsomlopp beträffar så har praktikern kortare tidscykler,
forskaren bygger sitt arbete på flera år.

Relationen mellan praktiker och forskare i ett lärandeperspektiv
Forskarens uppgift i interaktion med praktiker kan som nämnts vara tvåfaldig. Dels handlar
det om att skaffa generell kunskap på området, dels att bidra till den specifika förändringsprocessen. Det kan forskaren göra på tre sätt, nämligen genom
1. sakkunskap (i bemärkelsen expertkunskap i avgränsade sakfrågor)
2. processkunskap (vetskap om förändringsprocesser, olika verklighetsbilder, ramfaktorer mm)
3. metodkunskap (metodval, utredningsmetodik, systematiskt och kritiskt tillvägagångssätt).
Man kan tro att forskarens insats i interaktiva processer ligger i sakkunskap, men erfarenheten visar att det är i lika hög grad genom sin processkunskap och metodkunskap som forskaren kan bidra (Holmer och Starrin, 1993, s. 146). Eller som en praktiker uttryckte det efter
några års samarbete med forskare i forskningscirklar: ”Vi lärde oss av forskarnas sätt att jobba på”.
Samverkan mellan forskare och praktiker kan ses i ett lärandeperspektiv genom att använda
en modell för erfarenhetsbaserat lärande av David Kolb (1984). Modellen beskrivs i nedanstående figur.
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Erfarenhetsbaserat lärande
Konkreta
Erfarenheter
Accommodativt/praktiskt görande

Divergent/idégivande

Aktivt
Experimenterande

Reflektion
Observation

Konvergent/översättande

Assimilativt/utforskande
Abstrakt
Teori

Figur 1.Modell över erfarenhetsbaserat lärande av Kolb (1984)

Man kan tänka sig att forskaren befinner sig i nedre högra kvadranten i modellen medan
praktikern har ett förhållningssätt som mer kännetecknas av övre vänstra kvadranten. Mötet
mellan de två världarna kännetecknas av att ”forskaren” försöker stimulera ”praktikern” till
att reflektera och ”vända på fler stenar” innan det sker ett aktivt handlande. ”Praktikern” å
sin sida försöker översätta de teorier och kunskaper som ”forskaren” har, för att uppnå specifika lösningar som är praktiskt användbara. Man kan säga att målet för de forskare som är
engagerade i samverkan med praktiker är att stimulera deltagarna till att både ”vända på
stenar” och att ”översätta” kunskap till praktiskt genomförbara lösningar.
I berättelsen ovan framträder hos många praktiker en förståelse omkring lärande och kunskapsutveckling som betyder att kunskapen finns ”paketerad” på högskolan eller i böcker.
Det gäller bara att få tag på den och översätta den till praktiskt genomförbara lösningar. Det
framträder i episoden då företaget vände sig till forskaren för att låna en ”bra” bok i arbetsorganisation. Det finns en tro på att vägen till framgång går genom att läsa en bok. Detta kan
kopplas till den konvergenta lärstilen i Kolbs modell, ovan. Forskarens roll blir här att peka på
var kunskapen finns och kanske hålla en ”före”läsning. Men det är först då man omsätter
kunskap i praktiskt handlande som ett genuint lärande sker. Det är relativt lätt att lära sig
vad som står i boken eller att förstå vad en expert står och säger, men att följa råden är betydligt svårare.

Avslutande kommentar
Det slutliga målet i förändringsarbete bör vara att bygga in rutiner i organisationer och skapa
ett klimat och en kultur som innebär att organisationer får en inneboende förmåga att utvecklas. Då gäller det att stimulera till lärande, och att uppmuntra värderingar som gör att
medarbetarna vill och kan engagera sig i en kontinuerlig förändringsprocess.
Sammanfattningsvis verkar en kombination av metoder på makro- och mikronivå i organisationer vara ett effektivt sätt att genomföra förändringsprocesser på en arbetsplats. En tydlig
inriktning mot att bedriva förändringsprocesser utifrån ett lärande- och utvecklingsperspek83

tiv kan innebära att metoder bestäms efter hand som behov uppstår i processen. I den mån
som konsult/forskare engageras är långvariga relationer mellan forskare och praktiker inom
organisationen eftersträvansvärt, men då gäller det att hålla isär olika roller och intressen, i
vad som ovan kallats forskarspraxis respektive deltagarpraxis.
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6. ARBETSMILJÖARBETE I PRODUKTFRAMTAGNING
MARITA CHRISTMANSSON10
Det här kapitlet handlar om arbetsmiljöarbete för arbetsmiljöer som ännu inte finns, det vill
säga arbetsmiljöarbete vid utveckling av nya produkter och arbetsplatser för framtida arbetsmiljöer. Kapitlet är fokuserat på de arbetsmiljöförhållanden som en ny produkt innebär
för en arbetsplats där produkten är tänkt att tillverkas - det framtida produktionssystemet och hur arbetsmiljöaspekter kan beaktas under utvecklingsprocessen. Med produkt avses
här en fysisk produkt, som exempelvis en bil eller hushållsmaskin, men motsvarande process
gäller även för vissa tjänster (exempelvis att servera mat). Produktframtagning omfattar alla
steg från idé till tillverkning av en produkt och delas ofta upp i olika faser som produktplanering, konstruktion, processplanering och tillverkning.
Det här kapitlet handlar inte om arbetsmiljöarbete för de som är involverade i produktframtagningsprocesser, t.ex. konstruktörer och produktionsteknikers egen arbetsmiljö. Kapitlet
berör inte heller arbetsmiljöaspekter för de som i ett senare skede skall bruka produkterna,
t.ex. busschaufförer eller restaurangpersonal.
I jämförelse med arbetsmiljöarbete i befintliga arbetsmiljöer innebär arbetsmiljöarbete för
framtida arbetsmiljöer i sig en svårighet, eftersom de som är involverade i utvecklingsarbetet, som t.ex. konstruktörer och produktionstekniker, inte själva kommer att arbeta i de
framtida produktionssystemen och inte självklart har en detaljkunskap om hur de nya systemen är tänkta att fungera. Det är inte heller alltid möjligt att i utvecklingsarbetet involvera de som skall arbeta i de nya produktionssystemen, eftersom det kanske inte är bestämt
vilka som skall arbeta där (t.ex. vid nyanställningar av personal till en ny arbetsplats).
Ett vanligt sätt att beskriva en arbetsplats är att beskriva den som ett system. I socioteknisk
organisationsteori (se till exempel Pasmore, 1988) beskrivs system som bestående av:



ett tekniskt delsystem, som kan beskrivas i termer av layout, flöden, typ av arbetsprocess
och fysisk utformning av enskilda arbetsplatser och
ett socialt delsystem som omfattar hur arbete styrs, följs upp och fördelas inom olika
delar av en verksamhet och mellan medarbetare.

System kan beskrivas på olika nivåer, från mikronivå, dvs. en enskild arbetsplats och det arbete en individ gör, till makro- eller övergripande organisationsnivå. Produktframtagning kan
därmed beskrivas som en process som leder till förändringar av egenskaper på olika nivåer i
det tekniska och sociala delsystemet av ett produktionssystem. En utvecklingsprocess kan
innebära förändringar av ett befintligt produktionssystem eller utveckling av helt nya produktionssystem, såsom att bygga upp och bemanna en helt ny arbetsplats eller fabrik. Mycket av tankarna bakom den sociotekniska teorin har fångats upp inom Makroergonomics (se
t.ex. Kleiner, 2006), en inriktning inom ergonomiområdet som förespråkar att både analyser
av och lösningar på ergonomiska problem bör hanteras på organisationsnivå.
Produktframtagning innebär ofta att produktionssystem förändras, i mindre eller större omfattning. En anpassning behöver ofta göras av befintliga sociala och tekniska delsystem till
t.ex. nya produkter eftersom en ny produkt ofta innebär att nya arbetsuppgifter skall utföras. Dessa behöver bestämmas med avseende på arbetsmetod och tid och fördelas mellan
anställda eller mellan anställda och teknisk utrustning. Enligt socioteknisk teori är de teknis10
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ka och sociala delsystemen ömsesidigt beroende - en förändring av arbetsuppgifter eller
fördelningen av arbete kan behöva följas av förändringar i produktionssystemets och enskilda arbetsplatsers fysiska utformning och vice versa (se t.ex. Pasmore, 1988).
Det är möjligt att beakta arbetsmiljöaspekter under tidiga faser av en produktframtagningsprocess, men det förutsätter att andra arbetssätt och metoder används än vad som är vanligt i löpande arbetsmiljöarbete på existerande arbetsplatser. Hur det kan göras handlar det
här kapitlet om.
Kapitlet inleds med de förutsättningar för arbetsmiljöarbete som finns i produktframtagning
och möjliga förklaringar till varför arbetsmiljöarbete inte förekommer i större omfattning i
tidiga faser av produktframtagning. Därefter beskrivs produktframtagning som en process,
följt av en beskrivning av metoder och verktyg som kan användas för att i olika faser beakta
arbetsmiljöaspekter i kommande produktion. I kapitlet ges ett exempel på hur man kan göra
en bedömning av framtida arbetsmoment och få en diskussion av arbetsmiljöaspekter mellan konstruktörer och produktionstekniker innan en ny produkt är färdigkonstruerad och
börjar tillverkas. Kapitlet avslutas med en diskussion om vilka möjligheter som finns att få till
stånd ett bättre fungerande arbetsmiljöarbete i tidiga faser av produktframtagning.

Arbetsmiljöarbete för framtida arbeten
Enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) skall arbetsmiljöarbete
bedrivas i löpande verksamhet, men också när verksamheter utvecklas, arbetsplatser förändras och nya arbets- och produktionsmetoder införs:
 ”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas…” (8 §)
 ”Arbetsmiljöarbetet behöver bedrivas både under löpande drift och vid förändringar,
exempelvis omorganisationer och nybyggnad och när nya arbets- och produktionsmetoder skall införas… ” (Allmänna råd till 2 §).
Arbetsmiljöarbete utgörs traditionellt av att undersöka risker på en befintlig arbetsplats,
hitta orsaker till anställdas hälsoproblem och förändra enskilda arbetsplatser när ett arbetsmiljöproblem föreligger. Arbetsmiljöarbete bedrivs vanligen genom aktiviteter som arbetsmiljöronder, riskbedömningar, kartläggningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön,
mätningar av buller etc. (Andersson et al., 2006). På många arbetsplatser är arbetsmiljöarbete fokuserat till befintliga arbetsplatser och arbetsuppgifter och man har svårt att beakta
arbetsmiljöaspekter i utvecklings- eller förändringsprocesser. Det finns flera orsaker till varför det inte går att tillämpa samma arbetssätt när det gäller tidiga faser av produktframtagning. Nedan beskrivs tre vanliga orsaker.
En första orsak är att en absolut majoritet av de metoder som används för att bedöma en
arbetsmiljö förutsätter att det finns en arbetstagare, arbetsplats och en arbetsmiljö att utgå
från. De flesta befintliga och i arbetsmiljöarbete använda metoder kan därför inte användas
för att bedöma framtida arbetsplatsers arbetsmiljö. I en sammanställning av metoder för
arbetsmiljöarbete (Neumann, 2006) hittades t.ex. inga metoder för strategiskt beslutsfattande. De metoder som kan användas i tidiga faser av produktframtagning är ofta sofistikerade och dyra datorprogram med vars hjälp man kan visualisera och simulera olika egenskaper i ett tänkt produktionssystem eller arbetsplats (se exempel i figur 1). Dessa metoder används framförallt för att analysera tekniska och organisatoriska aspekter (se figur 1a), som
genomloppstider i ett materialflöde eller materialegenskaper vid bearbetning. På senare år
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har det utvecklats programpaket för att visualisera människa-teknik aspekter (se figur 1b).
Gemensamt för dessa programpaket är att de används för att visualisera och värdera fysisk
belastning, men de kan inte användas för att värdera psykosociala eller organisatoriska
aspekter av arbetsmiljön. Programmen har hittills fått en mycket begränsad spridning och
används framförallt av större organisationer inom tillverkningsindustrin, speciellt fordonsindustrin (se t.ex. ViPP-Guiden, 2007; Falck, 2007; Lämkull, 2006). För att kunna beakta arbetsmiljöaspekter i tidig produktframtagning behöver därför metoder och arbetssätt vidareutvecklas.

Figur 1. Figuren visar hur man kan visualisera en tänkt arbetsplats med datorbaserade program, där
(a; bilden tv) visar en tredimensionell layout för en planerad arbetsplats (© Jonas Laring, Chalmers)
och (b; bilden th) visar en planerad arbetsställning för en montör vid montering av personbil (©Volvo
Car Comp.).

En andra orsak är att personer som vanligen deltar i arbetsmiljöarbete inte deltar i utvecklingsarbete och därmed inte har tillgång till de forum där information om förändringar och
utvecklingsarbete utbyts och diskuteras. Det konkreta arbetsmiljöarbetet utförs generellt av
arbetsgivarens utsedda arbetsmiljöombud, arbetstagarnas utsedda skyddsombud och i
många fall med stöd från företagshälsovårdspersonal eller andra konsulter. Utvecklingsarbete bedrivs oftast av andra yrkesroller, som chefer, konstruktörer, produktionsberedare, produktionstekniker och konsulter. Arbetsmiljöarbete i tidiga faser av produktframtagning förutsätter därför att yrkesroller med arbetsmiljökompetens får tillgång till de forum där förändring och utveckling diskuteras, alternativt att de som deltar i dessa forum får större kompetens om arbetsmiljöfrågor.
En tredje orsak till varför arbetsmiljöarbete inte bedrivs i utvecklings- och förändringsarbete
är att det i många organisationer inte uppfattas som en strategiskt viktig fråga och därmed
inte ges utrymme i utvecklingsprocesser. Det finns dock många forskare inom ergonomiområdet (se t.ex. Dul & Neumann, 2005) som menar att ergonomikunskap kan bidra till en organisations affärsstrategi och dess möjlighet att nå mål som vinst, kostnadsminimering, produktivitet, kvalitet, leveransprecision, flexibilitet liksom förmåga att reagera på och möta
kundkrav. Flera forskare har också visat på samband mellan arbetsmiljö och lönsamhet, produktivitet och kvalitet m.m. (se t.ex. Eklund et al., 2006; Helander, 1999). I en statlig utredning från 2001 tydliggjordes kopplingen mellan arbetsmiljö och konkurrenskraft, där författarna konstaterar att:
”… det idag finns indikatorer på att ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete, som drivs
av verksamhetens ledning, ger positiva effekter för såväl arbetstagarna som för verk-
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Traditionellt är det först i den tredje fasen, processplaneringen, som man bestämmer hur en
ny produkt skall tillverkas; vilka arbetsuppgifter och operationer som skall utföras, hur arbetsplatsen fysiskt skall utformas och vilka verktyg och utrustningar som skall användas (se
figur 2). I denna fas finns information som möjliggör mer detaljerade värderingar av arbetsmiljöaspekter. Eventuella arbetsmiljöproblem som uppmärksammas i processplaneringen
kan dock vara svåra att förändra, eftersom de kan förutsätta förändringar som omfattar tidigare och redan avklarade faser i utvecklingsarbetet, t.ex. en konstruktionsändring av en produkt.
Det är dock vanligt att arbetsmiljöaspekter uppmärksammas och diskuteras först i tillverkningsfasen (se t.ex. Bubb, 2002; Helander, 1999), ofta först när ett tillbud eller en olycka
skett eller en arbetsskada uppstått. I tillverkningsfasen är det än svårare att göra förändringar av en konstruktionslösning eller av tillverkningsprocessen. Lösningar på arbetsmiljöproblem får därför ofta karaktären av att lindra symptom snarare än att ta bort själva grundproblemet. Vanliga lösningar är att införa ett lyfthjälpmedel för att hantera tunga vikter i arbetet eller att införa arbetsrotation mellan mer fysiskt belastande och lättare arbetsuppgifter.
Med en parallell utvecklingsprocess kan en kommunikation föras under samtliga faser om
hur en produkt kan komma att påverka den framtida arbetsmiljön. Härmed finns det förutsättningar att i utvecklingsprocessen samtidigt diskutera nya koncept, möjliga konstruktionslösningar, alternativa tillverkningssätt och beakta aspekter i den framtida arbetsmiljön medan det fortfarande är möjligt att påverka lösningar och beslut (se figur 2 och Rönnäng et al.,
2002).
Traditionellt tar man i utvecklingsarbete fram fysiska modeller och prototyper av en ny produkt för att testa att produkten uppfyller uppställda krav och egenskaper och är möjlig att
tillverka. Det är också vanligt att nya produkter tillverkas i olika omgångar i ett mindre antal
exemplar, så kallade provserier, innan man startar tillverkning i större skala. Dessa prototyper och provserier är vanligen mycket dyra varför alternativa metoder utvecklats för att
minska behovet av dessa fysiska test. I allt större utsträckning används idag datorverktyg för
att visualisera en ny produkt eller arbetsplats (se figur 1 och t.ex. Chaffin, 2007; Bubb, 2002).

Figur 3. Utvecklingsfaser och hypotetiska utvecklingskostnader för produktframtagning där virtuella
tester görs med hjälp av digitala prototyper och modeller (Digital Mock-Up, DMU) respektive utvecklingsprocesser där virtuella tester inte används (Chaffin, 2007).
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Med dessa datorverktyg kan tester, visualiseringar och simuleringar göras av olika egenskaper, såsom totala tillverkningstider, materialegenskaper och monteringssekvenser. En tydlig
trend är att visualiseringar och simuleringar genomförs i tidigare faser och att antalet fysiska
tester i slutet av utvecklingsprocessen minimeras. Härigenom kan man minska kostnaden för
utvecklingsarbetet (se figur 3).

Verktyg och metoder för arbetsmiljöarbete i produktframtagning
För de olika faserna av produktframtagning behövs olika metoder, eftersom underlag för
bedömning av arbetsmiljöaspekter i början av en framtagningsprocess är närmast obefintligt
för att i slutet av processen möjliggöra detaljerade bedömningar. En sammanställning av
metoder för ergonomisk bedömning i olika faser av en produktframtagningsprocess ges i
Neumann (2006). Nedan ges en översikt av metoder i de tre första faserna av produktframtagning: produktplanering, konstruktion och processplanering.
I den tidigaste fasen av produktframtagning, produktplanering, kan arbetsmiljöaspekter beaktas genom att ta ställning till följande:
 om kända arbetsmiljöproblem i tidigare tjänster/produkter kan lösas för den nya tjänsten/produkten
 om den nya tjänsten/produkten kommer att förändra förutsättningarna för arbetsmiljön.
Eftersom det i denna fas inte finns någon fysisk produkt eller färdigt konstruktionsförslag
förutsätter arbetsmiljöarbetet att personer med kompetens om arbetsmiljö och produktionsförhållande för tidigare produkter deltar i diskussioner och utifrån sin kompetens kan
värdera olika idéer och lösningsförslag (se t.ex. Lämkull, 2005). Diskussioner underlättas genom användning av skisser för att illustrera en tänkt lösning och genom användning av
checklistor och gränsvärden för fysisk belastning (se t.ex. AFS 1998; Munck-Ulfsfält et al.,
2003).
I konstruktionsfasen bestäms den färdiga konstruktionen utgående från formulerade konstruktionskrav. I konstruktionsfasen beaktas funktions- och kundkrav (såsom användaregenskaper) liksom tids- och utrustningskrav för kommande produktion genom användning av
kravspecifikationer och checklistor (se t.ex. AFS 1998; Munck-Ulfsfält et al., 2003). Konstruktionsarbetet dokumenteras vanligen med hjälp av CAD-verktyg (Computer Aided Design),
som möjliggör ritningar i två (2D CAD) eller tre dimensioner (3D CAD) (se t.ex. Laring, 2004).
En i konstruktionsfasen vanligt förekommande metod är Design for Assembly (DFA), med
vars hjälp man kan analysera den tid som en montering tar, monteringskrafter och behov av
hjälpmedel. Metoden syftar till att förenkla produktens konstruktion, framförallt minska antalet ingående komponenter och förenkla monteringsarbetet. I den ursprungliga versionen
av DFA (Boothroyd & Dewhurst, 1983) görs ingen koppling till arbetsmiljöaspekter. I senare
utvecklingar och tillämpningar har man dock försökt åstadkomma en sådan koppling, med
etablering av termer som Design for Manufacturability (se t.ex. Helander & Nagamachi,
1992). Det är dock ovanligt att arbetsmiljöaspekter för kommande produktion hanteras i
konstruktionsfasen (Christmansson & Rönnäng, 2003).
I den följande fasen, processplaneringen, finns en konstruktionslösning för en produkt och
arbetet handlar huvudsakligen om att bestämma arbetsmetod och tidsätta arbetet. I detta
ingår att bestämma:
 vilken typ av bearbetning som skall göras (t.ex. producera själv eller köpa in färdig detalj)
 mekaniseringsgrad (manuellt eller maskinellt)
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var i produktionen som bearbetning skall göras
i vilken ordning olika operationer skall utföras
vilka verktyg och hjälpmedel som behövs för arbetet m.m.

Processplaneraren har för arbetet tillgång till konstruktionsunderlag, som CAD-ritningar.
Beredningsarbetet innebär att tänka sig in i hur arbetet skall utföras och vilka krav det kan
ställa på den anställde som skall utföra arbetet i den kommande produktionen. Detta kan för
enklare produktion ske genom en tankeprocess och dokumenteras med hjälp av penna och
papper. I de fall där det är viktigt att det görs en noggrann metod- och tidsbestämning av
arbetet är olika varianter av MTM (Metod-Tid-Mätning) metoder vanligt förekommande.
MTM-metoder används framförallt i situationer när det är viktigt att arbetet utförs på ett
rationellt sätt och större tids- och kostnadsbesparing kan göras genom att använda en rationell metod. MTM-metoder används därför framförallt för produkter som tillverkas i större
volymer och då arbetet är så omfattande att det behöver fördelas på olika operationssteg
och tidsmässigt balanseras mellan de anställda.
MTM-metoder utvecklades ursprungligen med de två syftena att bestämma metoden för ett
arbete och den tidsåtgång som en vald metod innebar. Det som skiljer olika MTM-metoder
är med vilken detaljeringsgrad som en analys görs. I den mest detaljerade metoden, MTM-1,
analyseras grundrörelser som gripa, flytta, släppa, medan man i t.ex. SAM-metoden analyserar vanligt förekommande sekvenser av grundrörelser, såsom hämta som består av grundrörelserna flytta, gripa, transportera och släppa (se t.ex. Laring, 2004; Luthman et al., 1990).
Under 1970-talet minskade användningen av MTM-metoder som följd av att de ensidigt användes för tidsbestämning och blev ett verktyg i löneförhandlingar mellan arbetsgivare och
fackliga organisationer. Löneavtal kopplades till en högre arbetstakt, uttryckt i procent av
normaltid MTM (t.ex. 117% MTM). Som följd övergav många organisationer användningen
av MTM-metoder och andra tidsstudier (Luthman et al., 1990).
Behovet av att kunna metod- och tidsbestämma ett arbete kvarstår dock fortfarande, varför
metoder för detta har börjat användas i allt större utsträckning igen, men med större betoning på metodbestämning. Under senare år har flera metoder utvecklats med ambition att
komplettera befintliga MTM-metoder med en ergonomisk värdering av arbetet. Ett exempel
på en sådan metod är ErgoSAM (Laring et al, 2005), som baseras på den i Sverige utvecklade
MTM-metoden SAM.
Liknande utvecklingsarbete pågår i Tyskland av MTM ergonomics (se www.dmtm.com), som
baseras på den i Tyskland utvecklade MTM-metoden UAS. För båda dessa metoder gäller att
de kompletterar den ursprungliga metoden med olika mått för belastning (som arbetsställning, kraft, repetitivitet) för att möjliggöra en belastningsergonomisk värdering av arbetet.
Med ErgoSAM är ambitionen att tidigt identifiera fysiskt belastande arbetsmoment, medan
ambitionen för MTM ergonomics är att även få en indikation om effekten av belastande arbetsmoment såsom risken för kommande belastningsbesvär.
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Figur 4. Exempel på resultat från en ErgoSAM-analys av montering av rattaxel vid Volvo Torslandafabriken (Amprazis et al., 2001). Kurvan visar hur den fysiska belastningen varierar (skala 1-27) i tid
under arbetscykeln.

Figur 4 visar resultatet av en ErgoSAM-analys av ett monteringsarbete vid Volvo Personvagnars Torslandafabrik och hur den fysiska belastningen varierar under monteringsarbetet.
Datorbaserade analysverktyg i produktframtagning
Datorbaserade verktyg används idag i allt större omfattning i processplaneringsfasen, såsom
CAD-program och program för simulering av produktionsflöden. Enklare och billigare varianter av CAD-program kan användas för att i två eller tre dimensioner rita konstruktionen för
en ny produkt eller utformningen av en arbetsplats (se figur 1a). Mer avancerade och dyrare
program möjliggör utöver detta att man kan befolka produktionsmiljöer med datorgenererade modeller av människan, så kallade datormanikiner (se t.ex. Chaffin, 2007; Sundin, 2001;
figur 1b, 5 och 6). Det är mer vanligt förekommande att CAD program används i konstruktion
än i processplanering, liksom att konstruktörer använder 3D CAD för konstruktionsritningar
medan produktionsberedare använder enklare 2D CAD program för produktionsmiljöer
(Christmansson & Rönnäng, 2003). Programvara för flödessimulering används ursprungligen
inte för att värdera arbetsmiljöaspekter, med har i vissa fall använts för analyser av kompetensbehov (se t.ex. Christmansson et al., 2000a) och belastning (se t.ex. Kazmierczak et al.,
2007).
Datormanikinprogram har börjat användas i industrin för att underlätta en snabbare och
mer kostnadseffektiv utvecklingsprocess (se t.ex. ViPP-Guiden, 2007; Sundin et al., 2000;
Dukic et al., 2006; Lämkull, 2006; Falck, 2007). Användare finns framförallt inom fordonsoch rymdindustrin. Programmen används i konstruktion, modifiering, visualisering och analys av utformning av arbetsplatser. Datormanikiner används också för användbarhetstester,
t.ex. för att bedöma synbarhet och om man kan nå reglage vid utformning av en förarplats i
en bil (se t.ex. Dukic, 2006; Dukic et al., 2002).
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Figur 5. Exempel på hur datormanikinprogram kan användas för att (a) visualisera en arbetsställning
och (b) det synfält manikinen får som följd av arbetsställningen. Synfältet illustrerar vad en montör
kan se, givet den tänkta konstruktionslösningen och förutsättningar på arbetsplatsen, som arbetshöjd för produkten (Dukic et al., 2006).

Visualisering med datormanikiner ger en möjlighet att verifiera en tänkt utformning i termer
av gränsvärden för belastning, arbetshöjd, behov av utrymme och räckvidd etc. I datormanikinprogram finns olika analysverktyg för att bedöma fysisk belastning, såsom biomekaniska
modeller av människokroppen för beräkning av krafter på enskilda kotor liksom metoder för
analys av fysisk belastning för en enskild arbetsställning. Man kan också visualisera det synfält som manikinen ser, d.v.s. illustrera det som en människa skulle se i en motsvarande fysisk värld, vilket används för att bedöma synbarhetsaspekter (se figur 5b). Den synfältsfunktion som finns i flera datormanikinprogram gör det möjligt att analysera synbarhetsaspekter
som kan påverka tiden för att positionera en hand eller möjligheten att utföra en arbetsuppgift i en viss arbetsställning när synen behövs för att utföra uppgiften. Vid behov av mer
avancerade analyser av synbeteende används dock andra metoder som mäter ögonrörelser
direkt (se t.ex. Bubb, 2002; Dukic, 2006). Datormanikiner kan ges olika egenskaper såsom
ålder, kön, längd, vikt etc. vilket möjliggör att analyser baseras på de egenskaper som anställda har för den aktuella arbetsplatsen (se figur 6). Datormanikinprogram förutsätter att
användaren har ergonomikompetens för att manikinen skall kunna positioneras i en realistisk arbetsställning. Utvecklingsarbete pågår för att förbättra funktioner (positioneringsalgoritmer) i programmen för att hjälpa användaren att hitta en realistisk arbetsställning för manikinen och därigenom öka validiteten för manikinanalyser (se t.ex. Chaffin, 2007).
I dagsläget används manikinprogram framförallt på mikronivå, för att beakta fysisk utformning av enskilda arbetsplatser och fysisk belastning på en individ. Analyser med datormanikinprogram är tidskrävande, varför man inte använder dem för att visualisera och analysera
sammanhängande arbetssekvenser eller jämföra alternativa upplägg på mer övergripande
organisations- eller makronivå. Med dagens programvara kan man inte analysera aspekter
som buller, temperatur eller mental belastning (se t.ex. Bubb, 2002). Det går inte heller att
analysera psykosociala aspekter av arbetsmiljöer med datormanikiner.
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Figur 6. Datormanikiner kan ges olika egenskaper för att bättre representera en grupp individer som
en analys skall göras för, som t.ex. anställda på en arbetsplats (ViPP-Guiden, 2007).

En tydlig trend inom området är att integrera tidigare separata datorverktyg med varandra,
där programvaruleverantörer idag erbjuder paket av verktyg för produktframtagningens
samtliga faser. Som en följd ingår i flera av dessa stora programpaket även programmoduler
för visualisering och analys av ergonomiska aspekter med hjälp av datormanikiner. Nackdelen med dessa mer avancerade program är att de är dyra och kräver stor datorvana av användaren.
Nedan ges därför ett exempel på hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas i en parallell utvecklingsprocess med hjälp av mindre avancerade och billigare verktyg, i exemplet användes videobaserade analysmetoder.

Ett exempel - utveckling av ett nytt busschassi vid Volvo Bussar AB
Detta exempel beskriver ett samarbetsprojekt mellan Volvo Bussar AB och forskare vid Arbetslivsinstitutet (Christmansson et al., 2000b; Sundin et al., 2004). Projektet är ett exempel
på arbetsmiljöarbete i parallell produktframtagning, där en arbetsgrupp bestående av konstruktörer och produktionstekniker tillsammans diskuterade konstruktionslösningar och dess
följder för tillverkningen. I projektet användes video och olika videobaserade metoder för att
analysera tidsåtgång, aktiviteter i arbetet, arbetsställningar och upplevd belastning. De metoder som användes var med andra ord enkla verktyg som idag redan används på många
arbetsplatser och där använd programvara för analyser inte är speciellt dyra, i jämförelse
med t.ex. datormanikinprogramvara. Med dessa metoder gjordes analyser av både befintliga
produkter i löpande produktion och tidiga prototyper av den nya produkten. Resultatet av
analyserna användes som underlag för diskussioner mellan konstruktörer och produktionstekniker.
Vid tiden för projektet var de två första faserna, produktplanering och konstruktion, geografiskt särskiljt från de senare faserna processplanering och tillverkning. Konstruktörer arbetade med produktplanering och konstruerade nya produkter vid en avdelning i Göteborg. Processplanering och tillverkning av bussen skedde i två steg: busschassier (motsvarande bussens ram och huvudsakliga drivsystem) tillverkades i Borås och Polen, medan karosser (motsvarande bussens överbyggnad och inredning) konstruerades och tillverkades vid bland annat Säffle Karosseri och Carrus i Finland. Processplanering utfördes av produktionstekniker
vid respektive monteringsfabrik. Inom företaget förekom vissa kontakter mellan de olika
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fabrikerna, men man upplevde att det fanns ett avstånd mellan konstruktionsavdelningen
och fabrikerna. Då chassifabriken levererade till flera karosserier anpassades inte heller varje
chassi efter respektive karosserifabriks och kunds önskemål. För att karossen skulle svara
mot specifika kundönskemål demonterades därför artiklar som ett första steg vid karosserifabrikerna, d.v.s. ett betydande dubbelarbete förekom. I monteringsfabrikerna i Borås och
Säffle förekom dessutom arbetsmiljöproblem som var kopplade till bussarnas konstruktion.
Under slutet av 90-talet utvecklade Volvo Bussar ett nytt busschassi, kallat modell 8050. I
juni 1999 monterades 8050-modellen för första gången i provserie i en av Volvo Bussars
chassifabriker (Boråsfabriken). Det nya chassiet skulle baseras på en ny typ av ram (fackverkskonstruktion istället för balkar) och karossen skulle utformas för att bättre svara mot
marknadskrav som antal sittplatser, lågt golv för att underlätta på- och avstigning etc. Vid
utveckling av nya busschassier konstrueras rör och kablage generellt sist i utvecklingsprocessen, d.v.s. när samtliga komponenter har fått en placering i ramen. Rör- och kabeldragning
upplevdes av företaget som tidskrävande och fysiskt belastande för montörer, varför man i
samband med utvecklingen av 8050-modellen ville förbättra och förenkla rör- och kabeldragningen. Ett projekt inrättades med detta som mål.
För projektet skapades en arbetsgrupp med deltagare från konstruktionsavdelningen i Göteborg, produktionstekniker från chassifabriken i Borås, konstruktörer och produktionstekniker
från karosserifabrikerna i Säffle och Carrus samt forskare från Arbetslivsinstitutet. Arbetsgruppen träffades i sin helhet ca 1 gång/månad under perioden november 1998 till juni
1999. Dessa möten hölls vanligtvis i en prototypverkstad i Göteborg, men möten hölls även
vid fabrikerna i Säffle, Finland och Borås. Delar av gruppen träffades dessutom varje vecka.
Under arbetsgruppens möten diskuterades gränsdragningar mellan chassi och kaross, karossörernas krav på konstruktionslösningar samt specifika förslag till konstruktionslösningar.
Mötena ägde vanligtvis rum runt ett 8050-chassi (mock-uper, prototyper eller monterade
chassis).
För att få en bättre uppfattning om orsaker till de arbetsmiljöproblem som man upplevde i
chassifabriken analyserades montering av rör och kablage för ett busschassi. Analysen gjordes av en vanligt förekommande typ av chassi, som tillverkades i större volym och som skulle
ersättas av den nya typen chassier. Monteringsarbetet videofilmades och analyserades med
avseende på tidsåtgång för olika arbetsaktiviteter (se figur 7). Dessutom fick montörerna
själva, med hjälp av metoden VIDAR (Kadefors & Forsman, 2000), analysera sitt arbete och
identifiera vilka monteringssituationer som de upplevde som fysiskt eller mentalt belastande. Analyserna utfördes av en produktionstekniker vid Boråsfabriken och forskarna.
De identifierade belastande moment kategoriserades därefter efter dess orsak, d.v.s. om
problemet för respektive monteringssituation var en följd av:







produktens konstruktion;
arbetsplatsens utformning;
fördelningen av arbete mellan montörer;
arbetssekvensen, d.v.s. den ordning olika monteringsmoment utförs;
användning av utrustning;
materialhantering.

Dessutom monterades kablage för samma typ av chassi motsvarande ideala monteringsvägar för kablaget, för att visa vilken potential en förenklad konstruktionslösning skulle kunna
innebära i tid och kostnader.
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Volvo Bussar, Docka C: arbete med kablage i steg 1 och 2 för modell B10B
(total tid 55,6 minuter)
Emballagehantering
0% (17 sek)
Rulla ut kablage
2% (1,1 min)

Gå/förflyttning
7% (4,0 min)

Hämta/lämna utrustning
1% (28 sek)

Övrigt
3%
(1,6 min)

Dra kablage
24% (13 minuter)

Hämta/lämna material
4% (2,4 min)

Anslut kablage
6% (3,4 minuter)

Klippa stripes m
maskin
3% (1,9 min)
Dra åt klammor m
maskin
4% (2,1 min)

Sätta klamma runt
kablage
15% (8,5 minuter)
Stripa kablage
31% (16,7 min)

Figur 7. Exempel på resultat av en aktivitetsanalys för montering av kablage.

Tillsammans visade analyserna på vilka problem som förekom i den nuvarande produktionen, vilka arbetsmiljöproblem som var kopplade till chassitypens konstruktion samt möjliga
tidsvinster som en förbättrad konstruktionslösning skulle kunna innebära. Resultatet av analyserna återrapporterades till arbetsgruppen, specifikt belastande monteringssituationer
som var orsakade av produktens konstruktion (se exempel i figur 8). Figur 8 visar montering
av kylrör. För att kunna sätta fast röret var montören tvungen att samtidigt trycka ihop delarna och hålla dem i läge. Detta gav en belastning på handlederna liksom vänster skuldra.
Dessutom utfördes arbetet i en starkt ihopkrupen arbetsställning, där montören behövde
vrida på nacken för att kunna se kylröret och anpassa rörelserna.
För att få en bild av det kommande monteringsarbetet analyserades även monteringsarbete
för den nya typen av chassi. Dessa analyser gjordes så tidigt som möjligt, när det fanns en
första fysisk prototyp av chassiet. Prototypen demonterades och delsystem (som t.ex. kylslinga) monterades därefter av en erfaren montör från chassifabriken. Med hjälp av videofilm av monteringsarbetet analyserades tidsåtgång för aktiviteter och arbetsställningar under monteringsarbetet. Även dessa analyser utfördes av samme produktionstekniker och
forskarna. En analys som gjordes var av monteringen av kylslingan, som här används som
exempel för att illustrera arbetssättet och dess resultat.
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Figur 8. Exempel på en belastande situation vid montering av kylrör i gummislang

Exempel: montering av kylslinga
Analysen av den nya kylslingan visade att monteringsarbetet var fysiskt belastande och att
en relativt stor andel av tiden användes för att sätta fast och säkra kylslingan (se figur 9 och
10). Ca 1/5 av tiden användes för att positionera och ansluta kylslingan och ca 2/5 av tiden
för att sätta fast kylslingan. En fjärdedel av tiden användes för att hämta och lämna material
och utrustning. Under en majoritet av arbetet satt montören på huk eller knä och lutade sig
samtidigt framåt.
Volvo Bussar: Simulerad montering av kylslingan för ett 8050-chassi (total tid 3,3 minuter)

Gå/förflyttning
9% (17 sek)

Dra rör
15% (30 sek)

Hämta/lämna utrustning
10% (20 sek)

c

Hämta/lämna material
6% (12 sek)

Anslut rör
20% (40 sek)

Dra åt klammor m
maskin
8% (15 sek)

Sätta klamma runt rör
32% (1,1 min)

Figur 9. Resultat av en aktivitetsanalys för montering av kylslinga för den nya produkten.
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De brister som identifierades var att:
 Kylslingan monterades på låg höjd, vilket var speciellt besvärligt vid dragningen av klammor med maskin eftersom montören då måste hålla klamman och samtidigt placera maskinen i rätt läge (momentet utfördes knäsittande med en höjd högerarm);


Klamtypen som användes var trög och svår att pressa ihop.
Analys av arbetsställningar vid simulerad montering av kylslinga
(total tid 3,3 minuter)
Neutral
8% (16sek)
Måttlig bålflexion <45
4% (8 sek)
Kraftig bålflexion >45
7% (14 sek)
Huk-/knäsittande
12% (23 sek)

Huk-/knäsittande &
framåtböjning
69% (2,3 min)

Figur 10. Resultat av en analys av arbetsställningar vid montering av kylslinga på den nya produkten.

De förslag till förbättring som lämnades till konstruktörerna var att:
1. Förmontera kylflänsar, klammor (och om möjligt konsoler) och därigenom ge montören
möjlighet att arbeta i normal arbetshöjd och underlätta arbetet genom användning av
skruvstäd/fixturer.
2. Byta till en annan typ av klamma.
Resultaten av analyserna liksom produktionsteknikerns förslag till alternativa konstruktionslösningar rapporterades till arbetsgruppen, som diskuterade de identifierade problemen och
konstruktionslösningar som kunde lösa de identifierade bristerna.
Sammantaget visar detta exempel på hur arbetsmiljöaspekter kan beaktas i en utvecklingsprocess i konstruktionen av en ny produkt och beredningsarbete inför kommande tillverkning. Det angreppssätt som användes i detta exempel var att involvera personer från konstruktion, produktionsberedning och tillverkning och få dessa att kommunicera under utvecklingsarbetet. Kommunikationen underlättades av användande av befintliga produkter,
prototyper, ritningsunderlag liksom av analyser av monteringsarbete för en befintlig produkt
och för den nya produkten under utveckling. Forskarnas roll i projektet var att bistå med
metoder och verktyg för datainsamling och analyser av arbetet för att prova ett arbetssätt
som företaget på egen hand skulle kunna använda i kommande utvecklingsprojekt. Både
datainsamling och analyser utfördes därför i nära samarbete med produktionsteknikern vid
Boråsfabriken. Arbetssättet ansluter till hur deltagande i ergonomiskt förbättringsarbete kan
gå till enligt participatory ergonomics (se vidare kapitel 5). I detta exempel fokuserades för100

ändringsarbetet och deltagandet till konstruktörer och produktionstekniker snarare än till
slutanvändare (här montörer) som är det vanliga inom participatory ergonomics.

Några avslutande kommentarer
Utveckling av nya produkter och produktionssystem genomgår i många organisationer en
stor förändring, som följd av marknadskrav på kortare utvecklingstider och en ständig kostnadspress. I många organisationer möts dessa krav genom en övergång från en sekventiell
till en mer parallell utvecklingsprocess. Ofta möjliggörs övergången till en mer parallell process genom användande av datorbaserade verktyg där både produktegenskaper och produktionsupplägg kan visualiseras och analyseras.
En förändring från ett sekventiellt utvecklingsarbete till ett parallellt upplägg innebär ett behov av ökad kommunikation mellan olika yrkesroller, mellan konstruktörer och beredare
men också mellan dessa och anställda i produktion liksom med arbetsmiljökunniga personer.
Användning av olika metoder, både enklare och mer avancerade datorverktyg kan användas
för att analysera arbetsmiljöaspekter, men behöver också kommuniceras i organisationen
för att kunna tjäna som beslutsunderlag. Behov av ergonomikompetens bland dem som arbetar med produktframtagning har lyfts fram som en viktig aspekt:
”Broberg (1997) … reported that over 90% of the system designers and engineers in
Europe whom he surveyed recognized that they needed to consider ergonomics early
in the product development process. Unfortunately, he found that they reported that
they had little time and training in ergonomics to accomplish this.
Chaffin (2005) ... reported that fewer than 10% of engineering degree recipients in
the United States have completed even one course in human factors and ergonomics.” (Chaffin, 2007, s 476)

Att beakta arbetsmiljöaspekter i tidiga faser av en utvecklingsprocess av en produkt eller
nytt produktionssystem är i dagsläget inte så vanligt förekommande. I kapitlet har flera orsaker till detta tagits upp, såsom en brist på metoder och arbetssätt för att verifiera det som
ännu inte finns i fysisk form och kompetens om arbetsmiljöaspekter hos dem som är involverade i förändringsarbetet. Ytterligare en orsak är den syn som finns i många organisationer,
där man inte ser sambanden mellan en god arbetsmiljö och lönsamhetsaspekter.
Det är dock möjligt att med dagens existerande metoder beakta fysiska arbetsmiljöaspekter.
Det finns också arbetssätt som bygger på deltagande från personer med olika kompetenser
som gör det möjligt att beakta arbetsmiljöaspekter under en utvecklingsprocess. Det finns
även forskning som visat på samband mellan god arbetsmiljö och produktivitet, kvalitet och
lönsamhet. Flera företag har i sitt arbetsmiljöarbete infört metoder och kravspecifikationer i
sitt arbetssätt under tidiga faser av utvecklingsprocesser. Att det går att beakta arbetsmiljöaspekter har flera företag redan visat och de kan visa vägen för andra företag.
Samtidigt finns ett behov av vidareutveckling av metoder eftersom många metoder som används i arbetsmiljöarbete inte är utvecklade för att användas i en utvecklingsprocess utan
utgår från en fysisk arbetsplats och en individs utförande av en arbetsuppgift. Datorbaserade
metoder gör det möjligt att visualisera förutsättningar för ett tänkt arbete. Med vissa metoder är det också möjligt att utvärdera fysisk belastning och synbarhet. Däremot är det inte
möjligt att med dagens metoder utvärdera organisatoriska eller psykosociala aspekter av
arbete. Det finns också ett behov av att kombinera kognitiva och antropometriska modeller
(såsom datormanikiner) i CAD-verktyg (Bubb, 2006). För att undvika en uppdelning mellan
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personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och personer som arbetar med teknisk och
organisatorisk utveckling är det viktigt att i metodutveckling integrera ergonomiska, tekniska
och organisatoriska aspekter, även om det ställer högre krav på kompetens hos kommande
användare och en förmåga att hantera kunskap där det inte alltid finns klara svar:
“He — educated as an engineer and used to applying strong and mostly physically
describable rules—is asked to be concerned with unfamiliar subjects such as ergonomics and psychology. Additionally, ergonomic recommendations often don’t prepare predictions as exact as are expected by the engineer’s discipline. Often, no numerical data of the reached improvement or the success of the intended measure are
available. … The subjects employed in psychological or ergonomic experiments do
not always show reliable and consistent behaviour. This however is necessary to be
sure about the chosen design and to argue the often necessary financially enlarged
effort for a more ergonomic solution. Additionally often—or better said, normally—
no data about the economic success of the ergonomic measures are available.”
(Bubb 2002, s 251)

Det finns exempel på att arbetsmiljörelaterade aspekter inte beaktas i utvecklingen och användandet av datorbaserade verktyg (Baines et al., 2004). Utvecklingen av datormanikinprogram, som ingående moduler i CAD-verktyg, innebär dock en möjlighet att i verktyg som
konstruktörer och produktionstekniker använder, förena metoder för att beakta tekniska,
organisatoriska och arbetsmiljörelaterade aspekter (Bubb, 2002). Att skapa gemensamma
verktyg och en gemensam arena för kommunikation är en egenskap hos datormanikiner som
lyfts fram som den kanske allra viktigaste:
“the authors in Chaffin (2001) believed one of the most important features of a DHM
was that the human simulations and associated graphics allowed both product and
process designers to understand better the potential problems and associated risks a
particular population subgroup could have when operating or servicing a proposed
design.” (Chaffin, 2007, s 477)

Datormanikinprogram är dock i dagsläget ett verktyg för framförallt större organisationer
med höga produktionsvolymer, eftersom både programvarorna är dyra och analyser är tidskrävande. I det här kapitlet har därför mindre resurskrävande metoder använts för att illustrera hur man kan beakta arbetsmiljöaspekter i en utvecklingsprocess – för att visa att det
är möjligt, för alla organisationer redan idag.
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DEL III: METODOLOGISKA PERSPEKTIV
Forsknings- och utvecklingsarbete handlar i grunden om att hitta nya svar på väldefinierade
forskningsfrågor. Detta gäller generellt för allt forsknings- och utvecklingsarbete. Hur man
ställer dessa frågor och hur de besvaras skiljer sig dock mycket åt mellan olika discipliner.
Forskning om arbetsmiljöfrågor bedrivs inom vetenskapliga discipliner som ofta har skilda
traditioner när det gäller att ställa forskningsfrågor och besvara dem. Inom naturvetenskapliga discipliner är t.ex. experimentella ansatser vanliga medan forskare inom humaniora och
samhällsvetenskap ofta väljer att ställa andra typer av frågor och väljer andra metodologiska
angreppssätt, såsom t.ex. observationer och intervjuer.
I den här delen av antologin kommer dessa frågor att diskuteras i tre kapitel. Det första kapitlet tar sin utgångspunkt i forskarens grundläggande perspektiv på vad som konstituerar
den verklighet som forskaren är intresserade av, vad som kan betraktas som kunskap och
hur den skapas. Dessa så kallade ontologiska och epistemologiska utgångspunkter har stor
betydelse för hur forskaren väljer att formulera sina frågeställningar och hur han/hon försöker besvara dem. Hur de grundläggande perspektiven knyts samman med forskarens metodologiska och metodtekniska val kan betecknas som forskarens ”forskningsstil”. Som framgår av kapitlet finns det inom den ergonomiskt inriktade forskningen en klart dominerande
stil som kan benämnas en positivistisk eller postpositivistisk forskningsstil som främst gör
bruk av så kallade kvantitativa metodologiska angreppssätt. Det finns dock också forskning
som mer följer en konstruktivistisk, hermeneutisk forskningsstil som i högre utsträckning är
baserad på så kallade kvalitativa metodologiska angreppssätt.
Det därpå följande kapitlet utvecklar denna enkla uppdelning i två grundläggande forskningsstilar genom att utveckla perspektivet på ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt.
Den typ av forskning som diskuteras är sådan som involverar människor, till skillnad från t.ex.
grundforskning om fysiska aspekter av arbetsmiljön. Kapitlet diskuterar hur kvalitativt baserad forskning inom ergonomi bör utformas och ger ett flertal exempel på olika tekniker som
kan användas. Det så kallade ”tolkande perspektivet” (interpretivist perspective) behandlas
ingående.
Det avslutande kapitlet ansluter till den konstruktivistiska/hermeneutiska forskningsstilen
genom en diskussion av en interaktiv forskningsansats och illustrerar den med flera exempel
från genomförda projekt. Den interaktiva ansatsen ligger nära forskningsansatser som t.ex.
aktionsforskning och deltagarstyrd forskning. Skillnaden mellan dessa ansatser ägnas särskild
uppmärksamhet i kapitlet.
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7. FORSKNINGSSTILAR INOM ARBETSMILJÖFORSKNING - ONTOLOGISKA, EPISTEMOLOGISKA
11

OCH METODOLOGISKA PERSPEKTIV

SVEN ÅKE HÖRTE
Introduktion

Det här kapitlet handlar om hur forskare inom arbetsmiljöområdet bedriver sin forskning,
dvs på viken grund de utvecklar sina forskningsfrågor, hur de väljer att samla in den information som de behöver för att besvara sina forskningsfrågor och hur de presenterar sina forskningsresultat. En del forskare har valt att diskutera de här frågorna utifrån vilka paradigm
som forskarna tillhör inom vetenskapssamhället, medan andra har valt att diskutera dem
med hjälp av begrepp som vetenskapliga utgångspunkter, perspektiv och forskningsstilar
(Kuhn 1970; Denzin & Lincoln 1994; Guba & Lincoln 1994).
Det här kapitlet ansluter till diskussionen av forskningsstilar. Diskussionen handlar om hur
antaganden om forskarens grundläggande antaganden om verkligheten (ontologiska antaganden) och om kunskapsbildning (epistemologiska antaganden) är vägledande för forskarens val av metodologiskt angreppssätt, formulering av forskningsfrågor, val av metod och
hur analysen genomförs, hur resultaten presenteras och hur forskningens kvalitet ska värderas. Forskningsstilsbegreppet utgör i sig en teori om hur forskaren bedriver sitt arbete, och
liksom andra teorier bygger den på ett antal antaganden och teoretiska och operativa val.
Kapitlet diskuterar forskningsstilar inom arbetsmiljöinriktad forskning i vid bemärkelse (se
kapitel 1). Begreppet ergonomiforskning används i kapitlet synonymt med begreppet arbetsmiljöforskning.
I kapitlet diskuteras först de aspekter som bör vägas in vid en definition av en forskningsstil
och ett ramverk för hur man kan se på hur forskningsstilar utvecklas. Ramverket utnyttjas för
att definiera två grundläggande forskningsstilar; den postpositivistiska forskningsstilen och
den konstruktivistiska/hermeneutiska forskningsstilen.
Det följande avsnittet i kapitlet presenterar en empirisk undersökning som analyserar i vilken
utsträckning som dessa forskningsstilar förekommer i artiklar från ledande arbetsmiljö/ergonomiartiklar. De artiklar som analyseras är hämtade från fyra tidskrifter. Artiklar från
två årgångar för respektive tidskrift har analyserats.
I det avslutande avsnittet sammanfattas och diskuteras resultatet av den empiriska studien.
Låt oss dock först göra en preliminär och generell definition av vad som kommer att avses
med en forskningsstil. Med forskningsstil avses här relationen mellan ontologiska, epistemologiska och metodologiska utgångspunkter och hur forskaren bedriver sin forskning, med alla
de val som forskaren måste ta ställning till.

Ontologi, epistemologi, metodologi, metod
Forskning är en verksamhet som styrs av ett antal uppfattningar och perspektiv som forskaren har och ett antal val som forskaren måste göra. Liksom alla människor har forskare en
uppfattning om hur den verklighet som vi lever i är konstituerad, även om forskare kan antas
ha en mer genomarbetad sådan uppfattning. Denna uppfattning har stor betydelse för fors11
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karens syn på vad som ska ses som kunskap och hur sådan kunskap genereras. För att generera den kunskap som forskningen syftar till måste forskare göra ett stort antal val av mer
praktisk natur, som t.ex. vad det är som ska studeras och hur forskaren ska gå tillväga för att
skapa förutsättningar för att på ett fruktbart sätt besvara de forskningsfrågor som ställs.
Det som här beskrivits kan sägas motsvara det som vi talar om i termer av ontologiska, epistemologiska, metodologiska och metodmässiga aspekter av forskning. I de följande avsnitten
ges en kort introducerande presentation av dessa aspekter. De återkommer i avsnitt 3 som
några av de centrala delarna av det ramverk för klassificering av forskningsstilar som utvecklas där. De läsare som önskar en fördjupad diskussion av dessa frågor hänvisas till den rika
flora av publikationer som finns i ämnet.
Ontologi och epistemologi
Ontologi handlar om hur vi människor uppfattar vår värld. Människor har förmodligen alltid
gjort antaganden om hur värden är beskaffad och vad det innebär att finnas till i den världen. Forskare har alla en grundläggande, metafysisk uppfattning om vad som är verkligt och
inte verkligt. I sin forskning skapar forskaren en idévärld, som kläs i ord eller beskrivs med
hjälp av matematiska eller andra symboler. Forskaren behöver vetenskapliga begrepp som
kan relateras till varandra och därmed bilda en teoretisk representation av (en del av) vår
verklighet. Utan grundläggande antaganden av det här slaget kan vi inte förhålla oss till det
vi kallar vetenskaplig kunskap och hur sådan kunskap genereras.
Epistemologi, eller kunskapsteori, studerar de grundläggande frågorna om vad kunskap är
för sorts fenomen, vad vi som människor kan antas ha kunskap om och vilka källorna till kunskap ska anses vara. Inom vetenskapen har det här historiskt varit en stor stridsfråga, och
meningsskiljaktigheterna mellan olika forskargrupper finns i många stycken kvar, även om
det kan vara svårt att idag finna företrädare för de mest extrema ståndpunkterna. En diskussionsfråga har till exempel gällt om våra sinnen är de enda källorna till kunskap, eller om
man även kan tänka sig andra källor. En annan fråga har gällt om vi kan se vår kunskap om
ett fenomen som objektivt grundad, utanför det egna jaget, eller om kunskapen istället ska
ses som vår subjektiva erfarenhet av fenomenet. De grundläggande frågorna om kunskapens
natur och hur vi kan generera kunskap är naturligtvis centrala inom all vetenskaplig verksamhet och det finns en lång diskussion om dessa frågor, främst inom filosofin men även
inom många andra vetenskapliga discipliner.
Ibland kan det dock verka som om det inte fanns någon diskussionen inom en del vetenskapliga discipliner om dessa frågor. En viktig orsak till det är att det periodvis finns en betydande
samstämmighet inom en disciplin om de grundläggande ontologiska och epistemologiska
antagande som ligger till grund för den vetenskapliga verksamheten inom disciplinen eller
inom en grupp av forskare. En sådan situation inträffar när det finns ett väl etablerad vetenskapligt paradigm (Kuhn 1970), som inte utmanas av ett konkurrerande paradigm. Det innebär dock inte att antaganden av de här slagen saknas, de är bara underförstådda. Dessa finns
inom all vetenskaplig verksamhet. Inom starka paradigm finns en stark konsensus om de
grundläggande vetenskapliga frågeställningarna, och forskarna ser det inte som väsentligt
att i sina publikationer föra en mer omfattande diskussion.
Våra ontologiska och epistemologiska antaganden och utgångspunkter är, som framgått
ovan, relaterade till varandra. Om vi har ett specifikt sätt att uppfatta den verklighet som vi
är en del av, så har det betydelse för hur vi menar att vi kan skapa kunskap om den världen.
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Om vi ser världen som något som finns utanför oss och vår påverkan, så är det rimligt att tro
att vi kan få kunskap om den verkligheten med hjälp av våra sinnen. Vi kan se, känna, höra
och lukta en sådan verklighet. Vi får kunskap om hur den är konstruerad genom våra sinnen.
Vi kan då, liksom en gång filosofen Locke (1632 - 1704), tala om att vi har en empiristisk eller
realistisk syn på verkligheten, som ger oss möjlighet att direkt varsebli den (naiv realism)
eller att det åtminstone finns likheter mellan det vi varseblir och den av oss oberoende yttre
verkligheten (kritisk realism). Om vi, å andra sida, ser verkligheten som något som vi själva är
med och skapar, så talar vi istället om antagande om existensen av en subjektiv värld som
består av konstruktioner som skapats av olika aktörer, som vi kan få information om genom
rationellt tänkande. Att se verkligheten som en social konstruktion blev populär inom samhällsvetenskaperna under 1960- och 1970-talet (Berger & Luckman 1966). Medan de realistiska antagandena således utgår från att det finns en yttre, objektiv verklighet, så menar
forskare inom den rationalistiska, konstruktivistiska traditionen istället att verkligheten är en
social, subjektiv konstruktion som forskaren själv är en del av.
Det finns inom filosofin ett stort antal traditioner som skiljer mellan olika ontologiska och
epistemologiska antagande, men i det här kapitlet är det främst de antaganden som diskuterats ovan som kommer att användas i de ”forskningsstilar” som diskuteras i avsnitt 3. Jag har
medvetet valt att begränsa diskussionen till ett par forskningsstilar, eftersom dessa är de
som främst förekommer inom forskning om arbetsmiljörelaterade frågor. De valda forskningsstilarna är baserade på två av de forskningsstilar som Denzin använder (Denzin 1994),
vilka presenteras i avsnitt 3 nedan. Den ena stilen är baserad på postpositivistiska antaganden medan den andra är baserad på konstruktivistiska antagande.
Jag har i det här kapitlet avstått från att inkludera diskussioner om t.ex. kritisk teori, feminism, marxism, kulturbaserade studier, fenomenologi, etnografi, poststrukturalism och
postmodernism (Alvesson & Sköldberg 1994; Denzin & Lincoln 1994), eftersom det skulle
leda till en alltför omfattande diskussion för det här kapitlet.12
Metodologi
Med metodologi avses här främst det generella sätt som det vetenskapliga arbetet bedrivs
på. Det metodologiska valet gäller forskarens övergripande plan för arbetet, hur arbetet är
organiserat och hur forskningsarbetet utförs. Metodologi handlar inte om detaljerade instruktioner för hur arbetet ska genomföras, eller om olika tekniker för arbetet. Metodologi
syftar snarare på mer generella sätt att bedriva forskningsaktiviteter på och ligger därmed
nära de kunskapsteoretiska frågor som diskuterats ovan. Det är vanligt att t.ex. fenomenologi och etnografi beskrivs som metodologier och inte i termer av specifika kunskapsteorier.
Det finns många sätt att beskriva sådana generella forskningsaktiviteter. Några av de mer
vanliga bygger på skillnader mellan induktiva, deduktiva och abduktiva ansatser, mellan
kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt, mellan forskaren som en observatör av fenomen eller som en deltagare i det som studeras (Denzin 1975; Alvesson & Sköldberg 1994;
Denzin & Lincoln 1994; Miles & Hyberman 1994). Det finns forskningstraditioner som har sin
grund i att forskaren söker efter generella lagar (nomologisk forskning) eller som syftar till
tolkning och ökad förståelse (hermeneutik) (Alvesson & Sköldberg 1994).
12

I en tidig version av det här kapitlet diskuterades även en forskningsstil som byggde på ett poststrukturalistiskt perspektiv. Eftersom det inte fanns några artiklar i det undersökta materialet av tidskriftsartiklar togs
diskussionen om denna forskningsstil bort från kapitlet.
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Det finns också en skillnad mellan vetenskaplig verksamhet som bedrivs som en del av de
naturliga förhållanden där de inträffar och forskning som bedrivs under mer kontrollerade
och konstruerade förhållanden, där laboratorieexperimentet är ett extremt fall. I det första
fallet talar man om så kallade naturalistiska metoder då fenomen studeras i sin miljö (som
t.ex. forskaren gör vid en fallstudie). I det senare fallet spelar de rigorösa och väl definierade
undersöknings- och analysmetoderna en central roll. Ett exempel på det senare kan vara
kvantitativa analyser av kausala samband. Det bör framhållas att undersöknings- och analysmetoder även är viktiga vid användning av naturalistiska metoder, även om dessa metoder inte alltid är lika rigoröst definierade.

Val av undersökningsmetod
Slutligen kan man tala om forskarens val av metod och tekniker, som innebär de operationella metoder och tekniker som forskaren använder i sin vetenskapliga verksamhet. De som här
kommer att studeras gäller hur de (deskriptivt) används i vetenskaplig praxis och inte hur de
(normativt) borde se ut enligt vetenskapliga kriterier. Exempel på metoder och tekniker är
hur forskaren går tillväga när han/hon gör ett urval av studieobjekt, hur datainsamling
genomförs, vilka tekniker som används vid analys av insamlade data och dylikt.
Ett sådant val gäller vilken typ av data som ska ligga till grund för analys. Här skiljer man ofta
mellan s.k. kvalitativa och kvantitativa data/metoder. Man ska inte överdriva skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats, det finns många gemensamma drag (Hardy &
Bryman 2004), men det finns också skillnader. Kvantitativt inriktad forskning använder sig
vanligen av data för att pröva i förväg upprättade hypoteser eller söka statistiska samband
mellan variabler. Variabelanalys, variablers fördelning och inbördes relationer, spelar stor
roll i den här typen av forskning. Den syftar ofta till någon form av statistisk generalisering till
större populationer och försök att finna generella samband eller lagbundenheter.
Om den kvantitativa forskningen främst fokuserar på variabler, så är den kvalitativa forskningen istället inriktad på de studerade aktörerna och deras uppfattningar och perspektiv.
Ansatsen syftar ofta till hermeneutisk förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994), och inte på
sökande efter allmänna lagbundenheter och kausala förklaringar.
Distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser bör således inte dras för
långt. Det finns mycket som förenar dem och, som Westlander påpekar, bör samma allmänna krav på vetenskaplighet tillämpas för båda ansatserna (Westlander 1999). Inom forskningsprojekt är det inte ovanligt att både kvalitativa och kvantitativa ansatser används, eftersom de två ansatserna lämpar sig olika bra för att besvara specifika forskningsfrågor.
Ett förslag till ramverk för klassificering av vetenskapliga perspektiv och forskningsstilar
Ett ramverk för klassificering av vetenskapliga perspektiv och forskningsstilar bör försöka
inkludera en så stor del av det vetenskapliga arbetet som möjligt, utan att för den skull bli
alltför detaljerat och komplext. Ett ramverk som utgår från de antagandena som forskaren,
medvetet eller omedvetet, har om verklighet och kunskapsbildning och som går via de val
som forskaren gör med avseende på forskningsdesign, metod- och analysteknik och hur
forskningsresultatens kvalitet ska bedömas är ett sätt att närma sig frågeställningen.
Innan vi utvecklar ramverket vidare, låt oss först se hur några andra liknande ramverk är
uppbyggda, och vilka begrepp och relationer mellan dessa begrepp som har föreslagits.
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Burell & Morgan (Burrell & Morgan 1979) skiljer mellan en subjektivistisk och en objektivistisk forskningsansats. Ansatserna är skilda eftersom forskarnas antaganden om ontologi,
epistemologi, människans natur är olika och påverkar forskarnas val av metodologisk ansats.
Genom att kombinera olika grundantaganden och metodologisk ansatser kan fyra ömsesidigt uteslutande perspektiv skapas som kan användas för studier av samhällsvetenskapliga
(främst sociologiska) teorier (Burrell & Morgan 1979).
Denzin diskuterar olika stilar som används när forskare tolkar kvalitativa data. Han menar att
det är möjligt att urskilja flera olika forskningsstilar. De stilar som han diskuterar är positivistisk/postpositivistisk, konstruktivistisk, kritisk och poststrukturalistisk stil (Denzin 1994).
Bland de kriterier som Denzin använder för att klassificera de olika stilarna finns forskarens
grundläggande antaganden om verkligheten, forskarens relation till kunskapsbildning och till
relationen mellan empiri och teori.
En annan utgångspunkt för klassificering av forskningsarbetets karaktär finns i forskarens
relation till det han/hon studerar. En distinktion görs t.ex. mellan forskaren som passiv observatör och som aktiv deltagare, eller som Skjervheim så träffande uttrycker det; som åskådare eller som deltagare (Skjervheim 1971). Forskningens grad av interaktivitet, dvs hur forskaren interagerar med andra aktörer ses inom aktionsforskning som centralt för forskarens
och andra aktörers gemensamma kunskapsbildning (Greenwood & Levin 1998).
Forskarens förhållningssätt till det fenomen som forskaren studerar kan således variera.
Forskare med en objektifierande syn tenderar att ha ett förhållningssätt som påminner om
det som man vanligen finner inom huvuddelen av naturvetenskaplig forskning, med en objektiv värld som låter sig studeras på ett förhållandevis entydigt sätt. Ett subjektivt förhållningssätt innebär att forskaren ställer sig tveksam till möjligheterna att bedriva forskning
utifrån de utgångspunkterna. Verkligheten ses istället som subjektivt upplevd, där forskaren
ingår som en del av det studerade fenomenet och där världen beskrivs som socialt konstruerad (Pingel 1999).
Det är ett misstag att använda ett för enkelt sätt att se på skillnader mellan olika vetenskapliga förhållningssätt. Den förenklade bilden av att kvalitativa ansatser, dit fallstudier ofta
räknas, inte är förenlig med ett postpositivistiskt perspektiv är ett exempel på detta. Även
om det är rimligt att den postpositivistiskt inriktade forskaren tenderar att arbeta med kvantitativa data så utesluter det inte att en fallstudieansats också kan användas. Relationen mellan data och teori är inte heller enkel. I Eisenhardts välkända artikel om hur fallstudier kan
användas för att bygga upp teorier konstaterar hon att hennes förslag till hur detta kan göras
egentligen bygger på ett positivistiskt perspektiv (Eisenhardt 1989).
De finns således många sätt som man kan betrakta forskning på, men det finns även gemensamma drag. De ovan diskuterade ansatserna utgår från forskarens grundläggande ontologiska, epistemologiska och metodologiska antagandena och diskuterar hur dessa återspeglas
i forskningens praktik. Forskarens förhållningssätt och val av design av studien och vilken typ
av data som samlas in och analyseras är väsentliga delar av denna praktik.
Man måste alltid vara medveten om att forskarens praktik inte nödvändigtvis låter sig entydigt inplaceras i ett klassifikationsschema. Forskningens praktik har ofta drag av flera av de
ovan beskrivna sätten att bedriva forskning. Det förekommer således blandformer där forskaren försöker lösa ett problem eller besvara en frågeställning utifrån flera utgångspunkter.
Komplexa problem kan kräva komplexa forskningsansatser där forskare försöker att samtidigt beakta flera vetenskapliga utgångspunkter.
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Trots dessa varnande ord om hur svårt det är att skapa ett ramverk för klassificering av olika
typer av forskning innehåller det följande avsnittet ett förslag till hur ett sådant ramverk kan
se ut. Klassificeringen bygger på en bedömning av forskarens grundläggande perspektiv på
verkligheten och kunskapsteoretiska antaganden samt på de operativa val som forskaren gör
i sin forskningspraktik. De två forskningsstilar som presenteras är inte de enda tänkbara, det
finns flera andra som är lika tänkbara. Forskningsstilarna presenteras på ett förenklat sätt,
och skillnader mellan dem poängteras snarare än likheter. De kan snarare ses som idealtyper
än som empirisk generalisering. Praktisk forskning bedrivs ofta inte på ett entydigt sätt, utan
den kan hämta drag från båda dessa idealtyper och blir på det sättet en kombination av
båda.

Två typer av “forskningsstil”
I det ramverk som föreslås nedan används således bara två forskningsstilar. Den första benämns en postpositivistisk forskningsstil, medan den andra stilen kallas en konstruktivistisk/hermeneutisk forskningsstil. Forskningsstilarna, som de presenteras nedan, ska betraktas som renodlade fenomen. Det innebär att en enskild forskare i sin forskning kan arbeta
mer eller mindre renodlat enligt endera forskningsstilen. Typologin är långt ifrån uttömmande. Som noterats ovan finns det flera alternativa kunskapsteorier och metodologier, som kan
leda till andra operationella val av hur ett forskningsprojekt kan genomföras.
Ramverket, som presenteras i figur 1, är uppbyggt som en serie antaganden som ligger till
grund för de val som forskaren gör i sin forskningspraktik. I kolumnen längst till vänster i figur 1 redovisas fyra generella grupper av antaganden och val. Den första boxen, eller nivån,
handlar om forskarens syn på verkligheten och kunskapsbildning, dvs frågor om ontologi och
epistemologi.
Nästa box/nivå handlar om forskarens val av metodologi och vetenskapligt tillvägagångssätt.
Det handlar således om val av vetenskapliga utgångspunkter och hur forskaren ser på relationen mellan teori och empiri. Forskaren val i den här boxen är till stor del styrd av de
grundantaganden som finns på den föregående nivån (box/nivå 1).
Den tredje boxen/nivån handlar om forskarens val av syfte och forskningsfrågor för studien
och av forskarens val av informationskällor och antal observationer och vilken typ av information som forskaren avser skaffa. Dessa val styrs av forskarens val av vetenskapligt tillvägagångssätt (box/nivå 2).
Den fjärde boxen/nivån handlar om hur studien genomförs, dvs det operativa forskningsarbete som görs för att samla in relevant information, val av analysteknik och hur resultaten
förväntas kunna bli generaliserade. Här finns också kriterier för kvalitetsbedömning. Den här
nivån styrs av de val som forskaren gjort på den föregående nivån, och således indirekt av
antaganden och val som forskaren gjort på alla de föregående nivåerna.
De följande två kolumnerna i figur 1 redovisar vilka antaganden och val som är associerade
med respektive forskningsstil för respektive nivå i ramverket.
Den (post-)positivistiska forskningsstilen tar sin utgångspunkt i en verklighetsbild som innebär att forskaren menar att det finns en existerande yttre verklighet, eller det råder en god
likhet mellan den av oss oberoende verkligheten och hur vi ser den. Detta brukar benämnas
att vi har ett naivt eller kritiskt realistiskt perspektiv på verkligheten. Det ger oss möjlighet
att på ett objektivt sätt undersöka verkligheten och hur den är konstruerad. Vår förmåga att
114

förstå verkligheten behöver dock enligt ett postpositivistiskt förhållningssätt inte vara fullständig, utan den kan vara baserad på sannolikhetstänkande och den kan vara bristfällig
(Guba & Lincoln 1994). Forskningsstilen kännetecknas således av en realistisk och kritisk realistisk ontologi och objektivistisk epistemologi.
Grundantagand/ perspektiv
& Forskarens val
Syn på verklighet och kunskapsbildning
Ontologi: ”Verklighetsbild”

Positivistisk/
Postpositivistisk

Konstruktivistisk/
Hermeneutisk

Realistisk och kritisk realistisk
Det finns bara en verklighet
Objektivistisk

Relativistisk
Flera alternativa verkligheter
möjliga
Subjektivistisk

Epistemologi: ”Kunskapsbildning”

Upptäcka hur verkligheten
fungerar

Aktörer skapar/ konstruerar
tillsammans en gemensam
förståelse av verkligheten

Metodologi/Vetenskapligt tillvägagångssätt
Utgångspunkt

Rigoröst definierade metoder

Naturalistiska metoder

Deduktiv ansats

Induktiv ansats

Test av samband/hypoteser
Data (kvalitativa och kvantitativa)
Många observationer/få informationskällor

Förståelse
Tolkning (främst kvalitativa
data)
Få studieobjekt/många informationskällor

Metod för datainsamling
Analys
Generalisering

Observerande, manipulerande
Simple Random Sample, Systematiskt etc
Strukturerad, systematisk
Variabelcentrerad
Statistisk generalisering

Kvalitetsbedömning

Validitet, reliabilitet

Deltagande, interagerande
Analytiskt/teoretiskt styrt
urval
Dialog, fältnärvaro
Aktörscentrerad, tolkning
Analytisk/teoretisk generalisering
Trovärdighet, pålitlighet

Relation mellan teoretisk och
empirisk nivå
Typ av studie
Studiens syfte
Typ av informationskällor
Antal observationer och informationskällor
Studiens genomförande
Forskarens roll
Urval av studieobjekt

Figur 1. Den positivistiska/postpositivistiska och den hermeneutiska/konstruktivistiska forskningsstilen
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De studier som är baserade på de ovan beskrivna utgångspunkterna har ett metodologiskt
perspektiv som premierar väldefinierade metoder som kan användas för att pröva deduktivt
genererade hypoteser. Forskarens roll är främst att observera och kanske manipulera vid
användning av (kvasi-)experimentella ansatser. Experiment, kvasi-experiment men även survey-teknik är vanligt förekommande. Studien syftar ofta till att pröva samband mellan variabler på basis av många observationer och med hjälp av väl beprövade statistiska metoder.
Förklaringsmodeller som bygger på kausala samband är ett centralt inslag. Studiens resultat
bedöms enligt regler för statistisk generalisering, där möjligheterna att generalisera resultaten på ett så generellt sätt som möjligt ses som eftersträvansvärt. De rigoröst definierade
metoderna ses som en förutsättning för att god intern och extern validitet och hög reliabilitet kan säkerställas.
Den konstruktivistiska/hermeneutiska forskningsstilen utgår från andra grundantaganden än
den postpositivistiska. Här ses verkligheten som flerdimensionell, där det kan förekomma
oförenliga verklighetsbilder, värdeomdömen eller åsikter. Verkligheten är inte objektivt definierad utan är subjektiv och konstrueras av människor tillsammans. Kunskap genereras genom att aktörer tillsammans skapar en gemensam förståelse av verkligheten (som dock inte
behöver vara identisk för alla aktörer). Forskningsstilen kännetecknas således av en relativistisk ontologi där inte bara en utan flera alternativa verkligheter är möjliga. En subjektivistisk
epistemologi antas, där aktörer (där en aktör kan vara en forskare) tillsammans skapar/konstruerar en gemensam förståelse av verkligheten.
Det vetenskapliga tillvägagångssätt som föredras är att genomföra studier under de naturliga
omständigheter där de inträffar (naturalistisk metod), och att basera analyser på tolkning av
den information som finns tillgänglig. Den induktiva ansatsen syftar till förståelse och tolkning och inte på statistiska analyser av samband mellan variabler. Tillgången till så kallad ”rik
information”, där många olika signaler kommer till samtidig användning, är viktig. Rik information uppstår t.ex. vid interaktion mellan människor genom det talade ordets innehåll och
den talandes röstläge och kroppsspråk. Forskaren är ofta en del av det som studeras genom
dialog och fältnärvaro med de andra aktörerna i den lokala miljö där forskningen genomförs.
Forskningens resultat är avsedda för analytisk generalisering genom att bidra till teoriutveckling. Bra forskning bedöms inte utifrån validitets- och reliabilitetsmått utan om forskningen
har hög grad av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och överensstämmelse (Denzin &
Lincoln 1994).
För respektive forskningsstil anges i figur 1 typiska ontologiska och epistemologiska synsätt,
val av metodologiskt tillvägagångssätt och hur forskaren vanligen väljer att genomföra studien. Som diskuterats ovan har forskarens grundsyn en stor betydelse för hur denne väljer att
lägga upp en studies datainsamling och vilken typ av analys som forskaren väljer att göra av
den insamlade informationen. De två forskningsstilarna kan därför ses som två tanke- och
handlingsspår som går från de grundläggande antagandena via de metodologiska och metodmässiga valen till hur forskaren presenterar sitt forskningsresultat och gör sin kvalitetsbedömning.

Artiklar publicerade i ledande ”ergonomi”-tidskrifter
De föregående avsnitten introducerar ett ramverk som kan användas för att beskriva hur
forskares grundläggande antaganden om verkligheten, kunskapsbildning och forskningspraktik hänger samman och bildar olika forskningsstilar. I det här avsnittet undersöks hur vanligt
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förekommande den postpositivistiska och den konstruktivistiska forskningsstilen är inom det
arbetsmiljöinriktade forskningsfältet. Resultaten är baserade på en analys av artiklar som är
publicerade i ett antal ledande tidskrifter inom arbetsmiljö-/ergonomiområdet.
Urval av ledande tidskrifter
Det finns flera sätt att avgöra vilka de ledande tidskrifterna är inom ett vetenskapligt fält. Jag
väljer här att utgå från en analys som Dul och Karwowski gjort av tidskrifter inom området
”ergonomics and human factors” (Dul & Karwowski 2004). De menar att de gjort den första
systematiska värderingen av vetenskapliga tidskrifter inom fältet. De skiljer mellan tidskrifter
som bara publicerar artiklar inom ergonomiområdet (ergonomitidskrifter, t.ex. Ergonomics),
sådana som visserligen fokuserar något annat område men som regelbundet publicerar artiklar om ergonomiområdet (ergonomirelaterade tidskrifter, t.ex. Scandinavian Journal of
Work and Environmental Health), samt tidsskrifter som visserligen sällan publicerar ergonomiartiklar men som publicerar artiklar som bidrar till att utveckla ergonomiområdet (grundläggande tidskrifter, t.ex. Academy of Management Journal). Tidskrifterna klassificeras även
efter ”impact factor” baserad på antal citeringar enligt ISI13, om en sådan faktor finns redovisad av ISI. Ju högre impact faktor, desto mer är en artikel citerad och ses därmed som mer
inflytelserik än en artikel som citeras mindre ofta. Totalt redovisar Dul och Karwowski rangordningen av 25 ergonomitidskrifter, 58 relaterade tidskrifter och 142 grundläggande tidskrifter.
De fyra tidskrifter som ingår i den analys av artiklarnas ontologiska, epistemologiska och metodologiska utgångspunkter som redovisas nedan ingår bland de som Dul & Karwowski rankar som de högst rankade vetenskapliga ergonomitidskrifterna eller bland de högst rankade
vetenskapliga tidskrifter av den ergonomirelaterade typen. De senare har valts så att de alla
har publicerat fler än femton ergonomiartiklar under de senaste fem åren.

Ergonomitidskrifter
Human Factors
(0,821)

Ergonomirelaterade tidskrifter
Scandinavian Journal of Work and Environmental
Health (1,590)

Applied Ergonomics
(0,712)

Behaviour and Information Technology
(0,603)

Tabell 1. De studerade tidskrifterna. Inom parantes anges impact-faktorn (Dul & Karwowski 2004).

Tidskriften Human Factors publicerar artiklar som bedöms ha ett bra vetenskapligt värde och
som bidrar till kunskap och utveckling av många olika aspekter inom arbetsmiljöområdet.
Artiklarna kan vara baserade på grund- eller tillämpad forskning och de kan vara baserade på
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Den är huvudorgan för the Human Factors and Ergonomics Society. Årligen publiceras 4 nummer av tidskriften, där varje nummer innehåller
ungefär 13 artiklar om ungefär 14 sidor per artikel.
Applied Ergonomics publicerar artiklar som är av intresse för såväl forskare som praktiker
inom arbetsmiljöområdet. Enligt tidskriftens hemsida välkomnas bidrag som har praktiska
13

De databaser som används är främst de som Institute of Scientific Information (ISI) tillhandahåller under
beteckningarna Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Science Citation Index (SSCI) och Art &
Humanities Citation Index (A&HCI).
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tillämpningar inom arbetsmiljöarbete och forskning inom området. Tidskriften ger ut 6
nummer per år, där varje nummer innehåller omkring 11 artiklar om ungefär 10 sidor per
artikel.
Scandinavian Journal of Work and Environmental Health publicerar artiklar som handlar om
hälso-, arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i vid mening. Tidskriften publicerar inte bara
vetenskapliga originalartiklar utan även artiklar med annan information om aktiviteter, nyheter och diskussioner inom området. Tidskriftens fokus ligger på samspelet mellan arbete och
hälsa. Årligen publiceras 6 nummer av tidskriften, där varje nummer innehåller ungefär 8
artiklar om ungefär 7 sidor per artikel. Enbart s.k. originalartiklar har beaktats i den här analysen.
Behaviour and Information Technology publicerar originalartiklar om de mänskliga aspekterna av informationsteknologi (telekommunikation, kontorssystem, industriell automation,
robotteknik och konsumentprodukter). Tidskriften vänder sig till såväl forskare som praktiker. Bara en del av artiklarna handlar om arbetsmiljöfrågor. Årligen publiceras 6 nummer av
tidskriften, där varje nummer innehåller ungefär 6 artiklar om ungefär 12 sidor per artikel.
Artiklarna i två årgångar av respektive tidskrift har analyserats. Artiklarna är från 2000 och
2004. Valet av dessa årgångar styrdes dels av att artiklarna skulle vara enkelt nåbara via fulltextdatabaser, dels att tiden mellan årgångarna skulle vara tillräckligt lång för att göra det
möjligt att jämföra om några större förändringar av tidskrifterna har skett över tid när det
gäller typ av artiklar som publicerats. Det visade sig dock inte finnas några större skillnader
mellan årgångarna, så artiklarna från båda årgångarna har slagits samman till en grupp per
tidskrift. Totalt har 236 artiklar som publicerats i de två ergonomitidskrifterna analyserats.
Totalt hade 175 forskningsartiklar publicerats i de ergonomirelaterade tidskrifterna.
Ergonomitidskrifter

Ergonomirelaterade tidskrifter

Human Factors

Applied Ergonomics

Scandinavian Journal of Work
and Environmental Health
14
(“original articles” )

2004

57

65

39 (28)

35 (19)

2000

48

66

61 (26)

40 (11)

Totalt

105

131

100 (54)

75 (30)

Behaviour and
Information
Technology

Tabell 2. Antal artiklar i de två ergonomitidskrifterna och de två ergonomirelaterade tidskrifterna.

Av de 100 forskningsartiklarna i Scandinavian Journal of Work and Environmental Health har
54 artiklar klassificerats som ergonomiartiklar, liksom 30 av de 75 artiklarna i Behaviour and
Information Technology. Det gör totalt 320 artiklar med arbetsmiljöinriktning att analysera,
varav 84 artiklar kommer från de ergonomirelaterade tidskrifterna.

14

Tidskriften publicerar artiklar av flera slag. I tabellen beaktas bara artiklar som innehåller nya forskningsresultat, som inte publicerats tidigare.
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Analys av de valda artiklarna
Varje artikel har bedömts med avseende på de två forskningsstilar som beskrivs i figur 1 och
klassificerats som tillhörande endera stilen. Det finns naturligtvis en betydande del subjektivitet vid en sådan klassningsteknik. Det är t.ex. ovanligt att artikelförfattarna explicit redovisar de grundläggande perspektiv som ligger bakom studien, i termer av ontologiska, epistemologiska eller metodologiska utgångspunkter. Den metod för klassningen som använt innebär att artikeln har jämförts med respektive forskningsstil på de fyra nivåer som redovisas
i ramverket i figur 1 och därefter klassats som tillhörande den stil som har bäst överensstämmelse. Så har t.ex. en artikel som redovisar ett experiment, där hypoteser testas om
samband mellan variabler klassats som följande den postpositivistiska stilen, även om författarna inte skrivit något i artikeln om ontologi eller epistemologi. Sådana artiklar är de vanligast förekommande i materialet.
Det finns ett antal artiklar som inte på något enkelt sätt kan hänföras till någon av de två
forskningsstilarna. Sådana artiklar redovisas i analysen men de är inte klassificerade med
avseende på forskningsstil utan ingår i kolumnen ”Forskningsstil/Ej klassificerade”.
Artiklarna har, utöver klassificeringen av forskningsstil, även grupperats enligt vilken design
som forskaren använt, och vilken typ av analysenhet som använts. Dessa kriterier ingår också
som del av klassificeringen av forskningsstil, men presenteras här för att ge en mer detaljerad redovisning. Flera artiklar använder sig av multipla undersökningsdesigner, och kan utnyttja olika analysenheter, vilket medfört att multipel klassificering har tillämpats.
Tabell 3 sammanfattar hur artiklarna är fördelade efter forskningsstil, val av studiedesign och
efter vilken analysenhet som används i artiklarna.
Forskningsstil

Årgång
2000 och
2004

Antal
artiklar

Postpositivistisk

Appl. Erg
HumFact
Sc J WEH
Behav IT

124
102
54
30

97%
89%
98%
90%

Konstruktivistisk
2%
1%
0%
3%

Ej
klassificerad
1%
10%
2%
7%

Experimentell
54%
75%
11%
63%

Studiedesign

Analysenhet/-faktor

Survey

Fallstudie

Annat

Individ

15%
5%
78%
23%

4%
5%
0%
0%

28%
15%
11%
20%

75%
62%
85%
50%

Kognitiv
psykosocial
9%
23%
13%
47%

Kollektiv

Annat

1%
2%
0%
17%

29%
19%
11%
17%

Tabell 3. Klassificering av artiklar från två ergonomitidskrifter och två ergonomirelaterade tidskrifter.
Anm: Appl. Erg= Applied Ergonomics; HumFact= Human Factors; Sc J WEH= Scandinavian Journal of Work and
Environmental Health; Behav IT = Beaviour and Information Technology.
Multipla klassificeringar gör att summa kan överstiga 100%.,
Några artiklar som publicerats av ergonomitidskrifterna var vid en närmare granskning inte forskningsartiklar. Därför avviker antalet artiklar mellan tabell 2 och 3 för de tidskrifterna.

Kolumnerna 3-5 visar hur artiklarna inom respektive tidskrift fördelas (radvis) efter forskningsstil. Kolumnerna redovisar artiklar som klassificerats enligt de forskningsstilar som beskrivits ovan, samt artiklar som inte kunnat klassificeras med avseende på forskningsstil. Exempel på artiklar som inte kunnat klassificeras är forskningsartiklar som ger översikter over
ett forskningsområde eller som diskuterar teorifrågor, utan att använda några empiriska
data.
Kolumnerna 6-9 visar vilken studiedesign som har använts i den studie som artikeln bygger
på. De tre designer som redovisas är den experimentella, fallstudiedesign och survey, där
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experiment och survey har drag av en postpositivistisk forskningsstil medan fallstudier ofta
används i den konstruktivistiska forskningsstilen. Kolumnen ”annat” används för att redovisa artiklar som inte kan föras till någondera forskningsstil, t.ex. sådana som redovisar matematiska modeller, diskuterar olika mätmetoder eller presenterar förslag till standard- eller
mätmetoder.
De fyra avslutande kolumnerna i tabellen visar vilka typer av analysenheter som använts i de
studier som artiklarna rapporterar om. En vanlig enhet är enskilda personer, där studien
gäller fysiska eller fysiologiska faktorer som belastningsbesvär o.dyl. En annan enhet är också
knuten till individer, men här gäller det psykosociala eller kognitiva faktorer och inte fysiska
eller fysiologiska. Den tredje typen av enhet är kollektiv, där arbetsorganisationer/-system
utgör analysenhet. Slutligen finns en kolumn för artiklar som t.ex. inte innehåller någon empirisk analys, och därmed ingen definierad analysenhet.
Forskningsstil
Den postpositivistiska forskningsstilen dominerar mycket kraftigt inom alla fyra tidskrifterna.
Mest uttalat är detta inom tidskrifterna Applied Ergonomics och Scandinavian Journal of
Work and Environmental Health, där artiklar med annan forskningsstil är ovanliga. En vanlig
typ av artikel i Applied Ergonomics handlar om jämförande studier av olika typer av skyddskläder, eller om hur man genom olika åtgärder kan minska vibrationer i verktyg. Artiklar som
publiceras i Scandinavian Journal of Work and Environmental Health är av en annan typ. Här
finns många artiklar om medicinska frågor, som t.ex. hur damm ger inflammatoriska effekter, eller om asfaltarbetare löper ökade risker att få cancer.
Även de två andra tidskrifterna domineras kraftigt av den postpositivistiska forskningsstilen,
men det förekommer även artiklar av annat slag. Båda tidskrifterna publicerar artiklar som
varken har kunnat klassificeras som postpositivistiska eller som konstruktivistiska. Sådana
artiklar kan t.ex. vara av typen summerande översiktsartiklar.
Det är bara fyra av de ca 300 analyserade artiklarna som, mer eller mindre, följer den konstruktivistiska forskningsstilen. Eftersom de är så få presenteras de kortfattat för att visa vilken typ av forskning som bedrivs inom den konstruktivistiska forskningsstilen.
Den första artikeln är baserad på en kvalitativ fältstudie om hur planerare schemalägger aktiviteter (Jackson, Wilson & MacCarthy 2004). Författarna beskriver sitt metodologiska perspektiv som baserat på att det fenomen som de är intresserade av ska studeras i sitt kontext,
därför arbetar man med en fältstudieansats som ska syfta till en öka förståelse av fenomenet. Insamlad data analyseras efter de gängse principer för kvalitativ analysmetod som föreslagits av bl.a. Miles and Huberman (Miles & Huberman 1994).
Den andra artikeln analyserar hur en mjukvara (Lotus Notes) används i en arbetsgrupp för
att stödja det vardagliga arbetet i gruppen (Brown 2000). Den är baserad på en etnografisk
studie som dels analyserar hur mjukvaran används i dagligt arbete, dels hur den kan användas vid förändringsarbete. Fältstudier av hur användare utnyttjar och utvecklar mjukvarans
användning är viktiga aspekter av studien.
En tredje artikel handlar om hur individer kan få stöd för att reflektera över det egna handlandet. Artikeln rapporterar om en studie som syftade till att belysa den centrala roll som
reflektion över det egna handlandet har för konstruktionen och utvecklingen av kunskap
(Mollo & Falzon 2004). Artikeln följer inte helt den konstruktivistiska forskningsstilen. Delar
av analysen, där två typer av reflektion jämförs, ligger utanför den konstruktivistiska forsk120

ningsstilen, men artikeln har tillräckligt många konstruktivistiska drag för att kunna föras till
den stilen.
Den sista artikeln rapporterar om en studie där äldre personer fått vara med och utveckla
produkter som ska bidra till en säkrare miljö för äldre personer. I studien engageras deltagarna i att aktivt definiera och precisera de krav som bör ställas på en sådan miljö (Demirbilek & Demirkan 2004). Ämnet för artikeln ligger i utkanten för arbetsmiljöområdet, men studiens inriktning är även applicerbar på arbetsmiljöområdet. Flera olika tekniker används i
studien, där många tekniker har inslag av konstruktivism, även om det inte gäller alla.
Studiens design och analysenhet
Enligt den forskningsstilsmodell som presenteras i figur 1 antas det finnas en stark koppling
mellan de grundläggande antaganden som forskaren har och hur forskaren väljer att bedriva
sin forskningspraktik. Det bör noteras att det helt övervägande antalet analyserade artiklar
saknar diskussioner av ontologiska och epistemologiska antaganden. Slutsatsen om vilken
forskningsstil som en artikel representerar har främst fått baseras på nivåerna 3 och 4 i figur
1, dvs utifrån studiens design, vilka typer av frågeställning som anges, hur analysen genomförs och vilka kvalitetskriterier som anges.
Forskare som bedriver sin forskning enligt den postpositivistiska forskningsstilen, vilket huvuddelen av forskarna gör som publicerar sina studier i de studerade tidskrifterna, bör därför
ha valt en design som ligger i linje med forskningsstilen i övrigt. Det innebär att olika typer av
experimentella designer, men även surveyundersökningar och andra kvantitativt inriktade
designer som syftar till prövning av samband mellan variabler bör vara vanliga. Studier som
är baserade på mer förståelseinriktade, tolkande typer av designer bör således vara mindre
vanliga.
Som framgår av tabell 3 är den experimentella designen klart dominerande bland artiklarna i
tre av tidskrifterna. Detta är särkilt tydligt bland artiklarna som är publicerade i Applied Ergonomics där tre av fyra har en experimentell design. De studier som artiklarna rapporter
innebär ofta att forskaren har ett tjugotal försökspersoner som indelas i två (eller flera)
grupper, där en grupp får någon form av behandling, eller får göra något på ett annat sätt än
jämförelsegruppen. Det handlar oftast om enkla experiment som syftar till att testa om någon specifik ergonomisk åtgärd eller metod kan påvisas ha någon effekt.
Den tidskrift som avviker från de övriga är Scandinavian Journal of Environmental Health där
många artiklar är baserade på breda underlag, ofta i form av epidemiologiska studier. Analysenheten är här individer och antalet individer som ingår i studien räknas ofta i hundratal
eller i tusental. Medianen för antalet enheter i de studier som artiklarna rapporterar om är
653, medan medelvärdet är knappt 4000 individer.
Human Factors är den tidskrift som har den största spridningen när det gäller design av de
studier som publiceras. De experimentellt inriktade studierna är visserligen vanliga, men
tidskriften publicerar också många artiklar som sammanfattar forskningsläget inom olika
områden. Som framgått ovan har tidskriften en ambition att publicera artiklar som är baserade på såväl kvantitativa som kvalitativa ansatser. Andelen artiklar med en kvalitativ ansats
är dock förhållandevis begränsat, även om tidskriften publicerat artiklar som är baserade på
fallstudier. Som nämnts ovan är det dock inte självklart att sådana studier avviker från den
postpositivistiska forskningsstilen.

121

Antalet artiklar som har en arbetsmiljöinriktning inom Behaviour and Information Technology är relativt få. Bland de artiklarna finns exempel på studier av arbetstillfredsställelse och
arbetsbelastning, där studierna är baserade på stora undersökningsmaterial, med som mest
drygt 3000 studerade individer. Flertalet artiklar är dock av annat slag. Det handlar om studier, ofta av experimentell design av några tiotal försökspersoner, fördelade på experimentoch kontrollgrupp. Den här tidskriften är den av de fyra som har den största andelen artiklar
med kognitionspsykologisk inriktning, även om det förekommer sådana artiklar även i de
andra tidskrifterna. Den publicerar också artiklar där den studerade enheten inte är enskilda
individer utan utgörs av någon form av kollektiv, till exempel analyser av hela arbetsorganisationer. Det är svårt att finna liknande artiklar i de andra tidskrifterna. De fokuserar istället
den enskilde individen, och i synnerhet individens eventuella fysiska förutsättningar och
problem. Artiklar som handlar om belastningsergonomiska frågor är fortfarande vanliga,
medan antalet artiklar som studerar psykosociala frågeställningar är få, och artiklar som studerar sådana frågor ur ett konstruktivistiskt perspektiv är mycket få.

Slutsatser och avslutande diskussion
En allmän slutsats som kan dras av analysen av artiklar som är publicerade i ledande forskningstidskrifter inom arbetsmiljöområdet är att den postpositivistiska forskningsstilen är
totalt dominerande. Nio av tio artiklar följer den forskningsstilen. Den slutsatsen stöds av
resultatet av en undersökning som Dekker & Nyce genomfört (Dekker & Nyce 2004). De konstaterar att forskningsresultat baserade på experiment har en mycket stark tradition inom
ergonomi/arbetsmiljöforskning. Forskningen genomförs till stor del i laboratorier och forskningsfrågorna är rigoröst formulerade. De konstaterar att forskningen följer de kriteria som
anses ge hög kvalitet enligt den positivistiska forskningstraditionen. De konstaterar dock
samtidigt att de steg som tas i utvecklingen av ny kunskap i artiklarna vanligen är små och att
det är svårt att generalisera de forskningsresultat som har tagits fram i den renodlade och
förenklade miljö som ett laboratorium utgör till den komplexa arbetssituation där människor
utför sitt arbete (Dekker & Nyce 2004).
Som framgår av den diskussion som förs i kapitel 1 i den här antologin bör arbetsmiljöarbete
och arbetsmiljöforskning ses som breda begrepp. Det stämmer för övrigt väl överens med
den syn på ergonomi som International Ergonomics Association (IEA) förespråkar. De ser
ergonomi som ”den vetenskap som arbetar med att skapa en grundläggande förståelse för
interaktionen mellan människor och system, och för utvecklingen av teorier, metoder och
data som syftar till ett förbättrat välbefinnande och den gemensamma prestationsförmågan” (Karwowski 2001), s 102; min egen översättning). Den definition som IEA förespråkar är
bred, den är systemorienterad, med fokus på interaktion och ska leda till ökad förståelse.
Den forskningsstil som dominerar i de analyserade artiklarna skiljer sig därmed på flera
punkter från det breda perspektivet på hur forskning om arbetsmiljöfrågor bör bedrivas. För
det första dominerar den experimentellt inriktade forskningen kraftigt bland de publicerade
artiklarna, med fokus på smalt definierade forskningsfrågor. Det finns få artiklar som har ett
brett perspektiv, som försöker omfatta större delar av den arbetande människans komplexa
arbetssituation.
För det andra är flertalet artiklar inriktade på att analysera kausala relationer mellan variabler, dvs på förklaringsaspekter, snarare än på att öka förståelsen av aktörers arbetsmiljösituation. Fokus ligger på att försöka studera arbetsmiljön utifrån ett så objektivt perspektiv som
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möjligt, medan de mer subjektiva aspekterna av arbetsmiljön och de aktuella aktörerna får
litet utrymme. All forskning, inklusive den som genomförs enligt en rent positivistisk forskningsstil, innehåller visserligen subjektiva aspekter, men det innebär inte att variabelanalys
leder till en förståelse av hur den enskilda människan uppfattar och upplever sin arbetssituation. Om forskaren vill utveckla en djupare förståelse för hur en aktör uppfattar sin egen
arbetssituation är en mer hermeneutisk/konstruktivistisk forskningsstil att föredra.
Detta innebär dock inte att den postpositiviska forskningsstilen nödvändigtvis leder till mindre viktiga forskningsresultat än en mer konstruktivistisk stil. Resultaten blir visserligen olika
för de två forskningsstilarna, men båda behövs. Som argumenterats för ovan, så innebär de
olika forskningsstilarna att forskarna formulerar sina forskningsfrågor på olika sätt, och de
söker i båda fallen svaren på dessa frågor enligt de kriteria för god forskning som finns inom
respektive tradition. Medan vissa forskningsfrågor besvaras väl av forskare med en postpositivistisk forskningsstil, så är forskare med en konstruktivistisk stil mer lämpade att besvara
andra forskningsfrågor.
En fråga som man kan ställa sig är om det finns en rimlig balans mellan olika typer av forskningsstilar bland de publicerade artiklarna. Avsikten är inte här att kritisera tidskrifternas
publiceringspraxis, utan frågan ställs i relation till de problem som finns i arbetsmiljön idag.
Som framgår av kapitel 14 i antologin så är idag muskel- och ledbesvär den dominerande
orsaken (>50%) till anmälda arbetssjukdomar, men de psykosociala besvären svarar också
för en stor andel, särskilt bland kvinnor (28%).
Det är långt ifrån säkert att det är de forskningsfrågor som ställs inom den postpositivistiska
forskningstraditionen som är de mest fruktbara när det gäller att bättre förstå de besvär som
människor har inom det psykosociala området. Psykosociala problem har många orsaker,
men en ökad satsning på forskning som följer den konstruktivistiska forskningsstilen kan vara
värd att pröva. En sådan forskning borde öka möjligheterna att förstå människors socialt
konstruerade arbetssituation och vilka subjektiva problem som leder till psykosociala problem. Det innebär dock inte att all forskning om psykosociala problem borde ske enligt den
konstruktivistiska forskningsstilen, men det vore önskvärt om det fanns en bättre balans
mellan forskningsstilarna där olika typer av forskningsfrågor lyfts fram inom respektive stil.
Det är också önskvärt att arbetsmiljöforskningen fick ett minskat fokus på små enskilda frågeställningar, och att forskningen istället fokuserade på människors arbete i interaktion med
varandra i en gemensam, delad arbetssituation. Som framgått ovan är det bara ett litet antal
artiklar i de studerade tidskrifterna där analysen är baserad på enheter som utgörs av kollektiv av aktörer i en arbetsorganisation. För närvarande finns en mycket stor dominans av
forskning om den enskilda individen, och i synnerhet med fysisk/fysiologisk inriktning.
Nya organisationer, ofta i snabbväxande nya branscher, har idag valt att organisera sin verksamhet på ett sätt som avviker från det som varit förhärskande inom det traditionella industriarbetet. Arbetet bedrivs ofta i projektform av aktörer som är mer eller mindre fast knutna till organisationen. Det förkommer ofta att människor får korta anställningar i projekt
som startar, utvecklas och avvecklas under förhållandevis kort tid. Många av de anställda är
relativt unga, och många av dem är inte fackligt anslutna.
Arbetsmiljöinriktad forskning i organisationer av det här slaget ställs inför nya och delvis annorlunda förutsättningar. Vissa forskningsfrågor går säkert att besvara med stöd av en postpositivistisk forskningsstil, men forskning som försöker att förstå hur aktörerna i dessa
snabbföränderliga arbetsorganisationer uppfattar sin arbetssituation, dess positiva och ne123

gativa konsekvenser för den anställde, och den roll som de själva har inom sådana snabbföränderliga system kommer att kräva att forskningen ges ett bredare angreppssätt, där den
konstruktivistiska forskningsstilen bör ingå som en viktig del.
Arbetsmiljöforskning handlar om att förklara och förstå komplexa problem. Som Daniellou
konstaterar finns det ingen konsensus bland arbetsmiljöforskare om vilka vetenskapliga
normer och metodiker som ska användas. En viktig orsak till att det finns skillnader i perspektiv beror bland annat på att forskarna strävar efter att försöka besvara olika typer av
frågeställningar (Daniellou 2001). Som framgått av analysen av de publicerade tidskriftsartiklarna finns det idag en kraftig övervikt för en postpositivistisk forskningsstil. Det är önskvärt
att sträva efter att fler forskare börjar arbeta med de typer av forskningsfrågor som hör
hemma i en konstruktivistisk forskningsstil, bland annat av de skäl som framförts ovan.
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8. ‘QUALITATIVE METHODS’ FOR ERGONOMICS RESEARCH INVOLVING HUMAN PARTICIPANTS

JOHN A BOWDEN AND PAM GREEN15
The context for this chapter includes the intention of this book to help increase the range of
ways that ergonomists do research, including using more qualitative methods, and that the
kind of research we are discussing here involves human participants. In particular we were
charged with the task of showing the principles and practices on which such qualitative research should be based.
We have reviewed over thirty ergonomics research papers. We provide summaries of what
those papers are about and analyse them in relation to some principles about doing and reporting qualitative research that we develop elsewhere in the chapter. The intention is to
comment on how the research could be made more rigorous and reported more completely.
Given the above, we take the position that, if ergonomists do new kinds of research involving qualitative approaches, they should do so in ways that produce results whose claims for
validity can be justified. This implies that the methods they use to do the new research
should be rigorous and follow established methodology. Comments made in chapter seven
of this book about different categories of research are extended in this chapter and a theoretical model is discussed that enables researchers to design their projects with some rigour.
Two examples of research approaches that focus on qualitative methods are presented,
along with reflections about the characteristics that research involving human participants
should have and what publications reporting such research should contain.

Links to Chapter Seven
In chapter seven, Sven-Åke Hörte contrasts ergonomic research based on a (post) positivist
perspective with non-positivist ergonomics research. He concludes that in a field dominated
so far by positivist, quantitative research, more ergonomic research should be undertaken
using qualitative approaches. In this chapter, some of the kinds of research approaches that
Hörte refers to are described and analysed in terms of their origins and their application to
ergonomics.
(Post-) positivist and non-positivist research – theoretical perspectives, methodology and
methods
In contrasting (post-) positivist with other non-positivist research, Hörte is making a distinction at the level of the theoretical framework that supports research (see Green, 2002). To
this stage we have used Hörte’s term ‘(post-) positivism’. From now on, for simplicity, we
will simply use the terms ‘positivism’ and ‘positivist’. The distinction between positivism and
post-positivism is not relevant to this chapter. Post-positivism is a development of positivism that acknowledges the transitory nature of any scientific theory and the fact that truth is
never attained. However, both are based on a view of an objective world that contains phenomena to be discovered by the researcher (Hörte, chapter seven).
A key distinction between positivism and other theoretical perspectives is also about how
the world is seen. A positivist researcher takes the view that there is a single reality that
15
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everybody experiences and any variation in description is a reflection of individual misperceptions. On the other hand, most non-positivist researchers do not see any value in considering a reality independent of those who experience it or the context in which it is experienced. By drawing out the multiplicity of experiences and interpretations, reality is understood rather than explained. Non-positivist researchers would ask what is essentially a rhetorical question - if the variation in individual descriptions reflects different misperceptions,
then who is it who can define what it is that each is misperceiving? We explore this issue in
more detail later in this chapter.
Hörte suggests that methodology is about the ways researchers plan, organize and perform
the research act. Some examples with which we have experience are grounded theory,
phenomenology, developmental phenomenography, naturalistic inquiry and case study
work. These are all codified ways of doing research whose outcomes are essentially qualitative. Researchers adopting one of these research methodologies would be expected to follow the codified, agreed practices that contribute to a definition of the particular methodology.
Within any research methodology, there will be practical questions about what kind of data
to collect, from whom, in what way, how to do the data analysis, how to interpret the outcomes and how to communicate the results. The answers to these questions vary from one
methodology to another and sometimes between different approaches within one methodology. The activities that result from those questions such as interviewing (for data collection) are what we call research methods.
It almost goes without saying that the theoretical model, the research methodology and the
research methods used need to be in harmony with each other. This is the tripartite model
described by Green (2002) that we will return to later in this chapter.
Why use qualitative methods?
Qualitative methods have been developed primarily for situations in which the researcher
wishes to understand something about the way that certain people think about particular
issues under investigation. It may be that the researcher wants to know how a group of
workers experienced a particular workplace accident or what they think about existing
health and safety practices in their workplace. Quantitative data of various kinds may have
been collected about health problems among workers related to their work function but
there is further interest in finding out how workers feel about their situation. It is in these
kinds of research activities, where the emphasis is on what participants can tell the researcher about a situation in which they are involved, that qualitative research methods
make a significant contribution.
The fundamental question relates to what the researchers want to know. If their theoretical
framework prioritises the measurement of certain physical or organisational characteristics
then a relevant research methodology that involves appropriate quantitative methods needs
to be chosen. If instead the theoretical framework sees the human response to a situation
as a high priority, then a different methodology needs to be chosen that incorporates appropriate qualitative methods, either in addition or instead, depending on circumstances.
The key issue about using qualitative methods in situations where they have been seldom
used before is that, as in all investigations, the methods used should match the goals of the
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investigation and be consistent with the theoretical framework and research methodology
that they serve.
Thoughts to keep in mind while reading this chapter
There are several thoughts that readers might keep in mind as they go through this chapter.
The first is that all researchers who engage in projects that involve human participants,
whether they are undertaking quantitative experiments or engaging in qualitative interview
studies, are trying to ascertain something about the human experience of particular situations. The researchers are human beings, researching into human experience and communicating the outcomes to other human beings. In our view, it is impossible to take the person
out of such research. We would go so far as to claim that it is impossible for such research
to be objective, that is, that all research into human experience, including quantitative research, has significant, subjective aspects. Some ergonomics researchers have represented
quantitative research as being objective and qualitative research as subjective (for example:
Needleman & Needleman, 1996; Highnett & Wilson, 2004). The difference, as we will show
later, is not between objective, quantitative research on the one hand and subjective, qualitative research on the other, but rather between different kinds of subjectivity and the situations in which it arises, using either quantitative or qualitative research methods. Some
people may feel uneasy about that statement but we urge readers to keep an open mind as
they continue with this chapter.
The second thought to keep in mind is an extension of Hörte’s warning in the previous chapter. He indicates that it would be a mistake to use an overly simplified way of looking at differences between scientific approaches. He uses case study research as one example where
sometimes researchers use both qualitative and quantitative approaches. A classification
scheme that divides research activities according to the type of data used, e.g. qualitative
and quantitative data, is relevant but not enough.
It might seem that the distinction between quantitative and qualitative research should be a
clear one but Hörte is right to warn against relying too heavily on simplistic classifications.
Denzin and Lincoln (1994) point out, for instance, that ‘the field of qualitative research is far
from a unified set of principles promulgated by networked groups of scholars’ (p. ix). Rather
they see it as ‘defined primarily by a series of essential tensions, contradictions and hesitations’ (p. ix).
There is a range of qualitative methodologies, such as naturalistic inquiry, developmental
phenomenography and phenomenology, for example. Each has certain characteristics, some
of which vary from one methodology to the other. Some characteristics also vary within a
single, qualitative methodology such as between phenomenographic research (Marton
1986) and developmental phenomenography (Bowden, 1995; Green & Bowden, submitted
for publication). To report in a published paper simply that a particular project has been
undertaken using qualitative methods is inadequate. More details of the particular research
methodology and the specific data collection and analysis methods used are necessary to
allow readers to make informed judgements about the validity of the research findings. It is
for that reason that we have placed ‘qualitative methods’ in the chapter title in quotation
marks. While the term appears in many research papers, it is almost meaningless without
significant qualification, including references to publications that spell out the detailed research approach being taken.
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These two thoughts can be combined into one. The distinction between quantitative and
qualitative research in ergonomics may not be as stark as it appears and the uniformity of
qualitative research may be less than is imagined. Our position is that all researchers into
human participants have similar aims:
 to be able to understand the effects on human beings of certain experiences
 to explain why there are such effects
 to develop findings that allow some prediction and
 to enable the findings to be used to make improvements in future situations, often
by
 communicating those findings to others through publication.
In most research, the methods used will involve a varying mix of so-called objective and subjective elements and they will be chosen from a wide array in which the distinction between
quantitative and qualitative methods may not be the most significant difference. The fundamental issue is neither the label that can be applied nor the classification into which the
research approach can be placed. Rather, the fundamental issue is whether the research
methods used can be justified and whether, in combination, they are appropriate for the
research questions being investigated.

Methods used in papers published during 2004 that report ergonomics research involving human participants
We examined a range of ergonomics papers published in 2004 in some of the journals that
were analysed statistically in the previous chapter. Hörte has provided a table that shows
the different kinds of research in those journals and we decided, for consistency, to examine
those same journals and analysed more than 30 papers within them that involved human
participants. Twenty-two of those papers are cited here. We found that the kinds of research methods described varied across the following categories:
 Surveys
 Observations and measurements
 Interviews
 Experimental studies
 Surveys
This first category involves the use of questionnaires that collect participants’ ratings of various items. This may be, for example, by inviting participants to comment on a particular
item on a five, six or seven-point scale, or to tick a box next to items considered relevant.
Researchers in the papers reviewed here who undertook surveys, planned their survey
processes either by using an established instrument or by creating one themselves. Some
researchers, for example, Choobineh et al. (2004), Lipscomb et al. (2004) and Murphy et al.
(2004) used the Nordic Questionnaire published by Kuorinka et al. (1987). Researchers,
such as Dahlberg et al. (2004) and Lajunen et al. (2004), used other established survey instruments.
A large number of researchers, such as Civitci (2004), Choobineh et al. (2004), Horberry et al.
(2004), Kolich and White (2004), Skoglind-Öhman and Sharnavaz (2004), Garcia et al.
(2004), Lobb (2004), Sauer et al. (2004) and Sharit et al. (2004), created a survey instrument
especially for the particular study they were undertaking and usually began with a literature
review. Of these, Civitci (2004) reported also undertaking a pilot survey to test the instrument
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while Kolich and White (2004) developed a number of psychometric measures to test their
instrument. Sauer et al. (2004) indicated an appreciation of such need but referred to the difficulty of determining the psychometric measures of their instrument, given its developmental
stage. While most of these papers reported on the purposes of the questionnaires that had
been created, very few provided the reader with sufficient detail to conclude one way or
another whether the survey instrument was valid. Only Sharit et al. (2004) provided a copy of
the questionnaire items.
A number of the papers cited above also referred to interview processes but these often
seemed not to be focused on qualitative data collection and analysis that are discussed below
but rather to be opportunities either to have a quantitative questionnaire completed face-toface, e.g. Dahlberg et al. (2004), Skoglind-Öhman and Sharnavaz (2004), or to gather information which was coded and used to generate statistical outcomes, e.g. Choobineh et al. (2004),
Lipscomb et al. (2004). The Lipscomb et al. (2004) study used telephone interviews in this
way.
Observations and measurement
This category covers a range of research processes that are characterised by expert observation, recording of those observations and often involving technical measurements. For instance, Cook et al. (2004) and Murphy et al. (2004) used direct observation to record physical activities in relation to musculo-skeletal issues. Low (2004) used a similar approach but
reported on the visual analogue scaling (VAS) method employed. Dahlberg et al. (2004) also
recorded physical activities in relation to musculo-skeletal issues but using videotape rather
than direct observation.
A number of papers reported direct observation of performance in various situations such as
in using household appliances (Sauer et al., 2004), in driving under certain physical constraints (Noy et al., 2004) or in operating within a telephone call centre environment (Sharit
et al., 2004). Panagiotopoulou et al. (2004) reported on direct measurement of anatomical
characteristics of young participants and measurement of physical aspects of the furniture
they used. Horberry et al. (2004) analysed the number of workers, the number of forklifts
and their interaction in certain workplace situations. Stanard et al. (2004) indirectly measured the activities of a network hacker through analysis of logs of hacker behaviour.
The overall conclusion is that there is a mixture of standardised approaches to observation
and measurement but little detail is given that allows the reader to judge whether the results being reported are valid.
Interviews
A large number of ergonomics papers report either directly or indirectly that they have used
interviews to collect data. At first glance, one is led to the conclusion that such a paper has
adopted qualitative research methods but that is often not the case. An interview can be
either a qualitative research method of data collection or a quantitative method, depending
on what goes on during the interview and how the data are treated. For example,
Choobineh et al. (2004), Dahlberg et al. (2004), Garcia et al. (2004), Lipscomb et al. (2004),
Skoglind-Öhman and Sharnavaz (2004) and van der Schaaf and Kanse (2004) all use the interview situation to gather data that are analysed quantitatively. Some, such as SkoglindÖhman and Sharnavaz (2004), state specifically that they use the interview situation to get
data on a visual analogue scale. Lipscomb et al. (2004) use periodic telephone interviews to
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ask commercial fishers how much time they spent on the water and what type of fishing
they had been doing. The results are analysed statistically. Most of the data collected by
van der Schaaf and Kanse (2004) in a so-called diary study came from a pro-forma in which
there is only one open-ended question. The results are analysed quantitatively.
There were a number of papers that reported using interviews or focus groups in what clearly
are real, qualitative processes. Some of the methods were constructed by research teams
(such as Ballard et al., 2004) as the research progressed but with reference to some authority
(such as Kreuger, 1994, in this case). Similarly Dermirbilek and Demirkan (2004) engaged in
a number of self-designed, qualitative processes but with citation of a number of sources for
the various aspects. Skoglind-Öhman and Sharnavaz (2004) collected data by participant observation and interview, with the notes being analysed “with the phenomenographical (sic)
approach searching structure, characteristics, patterns and themes” (p. 122). However, no
phenomenographic references were cited and it is unclear just what particular analytical
process was used. As we show later in this chapter, a range of different approaches are possible even within a single methodology like phenomenography and each research paper needs
to be quite specific about the approach taken.
There is virtually no information in these papers that enables the reader to identify the research methodology and locate it within the range of theoretical frameworks that were discussed in the previous chapter and throughout this chapter. There is usually insufficient
description of the research methods to give any confidence that appropriate procedures
were followed. The paper by Lipscomb et al. (2004) comes closest with fairly extensive descriptions of the research and an indication that the ethnographic data were collected and
analysed by experienced ethnographers. However, even in this paper, no ethnographic papers are cited in the reference list so that the particular, underlying perspective on which the
research was based remains unclear.
While we had limited our reading of ergonomics papers to those published in 2004 in journals surveyed by Hörte in the previous chapter, we were alerted to another publication that
was published more recently. Piegorsch et al. (2006) provide significant detail about the
research methods they used. They generated a “data-grounded conceptual framework,
based on schema theory, for ergonomic decision-making by experienced practitioners in the
USA” and combined qualitative with quantitative methods to assess the adequacy of that
framework for describing the decision-making of ergonomics practitioners from backgrounds
in industrial engineering and physical therapy. They used an inductive, qualitative approach
based on grounded theory to collect and analyse interview data, and generate a single conceptual framework, adequate to cover all practitioners in the study. The paper provides substantial detail about the qualitative research methods used including sample selection, interview processes, analysis and links to grounded theory literature. This is the kind of detail
that all ergonomics publications should include.
Experimental studies
A number of the papers cited above have been included in more than one category. Both
papers discussed here as involving experimental design have already been cited above (Noy
et al., 2004; Sharit et al., 2004). A characteristic of experimental design is that similar tasks
are undertaken under several planned sets of conditions and the results compared. Noy et
al. (2004) had participants engage in various tasks while driving. One context involved their
range of vision being limited by special glasses and the other context involved a full range of
vision. Sharit et al. (2004) had participants operate in a telephone call-centre context with
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some having access to a screen phone, others to a printed graphical guide and with a control
group having access to only a normal telephone connection. The Horberry et al. (2004)
study already discussed above could also be considered experimental in that results were
compared before and after a planned intervention.

Tripartite model – congruence across theoretical framework, research methodology and research methods
Most ergonomics papers that claim to be doing qualitative research report studies that have
used methods such as interviews to collect data (e.g. Choobineh et al., 2004; Dahlberg et al.,
2004; Garcia et al., 2004). Few of those papers name, let alone describe and reference, the
research methodology that the researchers have used to decide how to conduct the interviews. As already mentioned, the interviews, in many instances, are used to collect quantitative data in much the same way that survey forms are used. Where qualitative data had
been collected in interviews, the ergonomics papers that we read rarely reported the research methodology on which they were based. Such details are important to define the
research approach because, for instance, the expectations of a researcher using case study
work (Green, 1997) are different from those of a researcher using developmental phenomenography (Bowden, 1995; Green & Bowden, submitted for publication) or phenomenology
(Heidegger, 2005). Issues such as how to begin the interview, whether there is a need to ask
the same questions in every interview or whether additional questions can be introduced in
a particular interview, what kinds of comments should and should not be made in response
to interviewees’ statements, among other issues, vary across the different research methodologies.
The analysis in the previous paragraph has been at the interface between method and methodology. Green (2002) has developed the tripartite model in which this relationship between methods and methodology is one part. As noted earlier, there is a higher level in the
three-part model that needs to be discussed and that is the theoretical perspective.
Theoretical perspective

Research methodology

Research methods
Figure 1. The Tripartite model (Green, 2002)

In the previous chapter, Hörte refers to a distinction between positivism and constructivist/hermeneutic research. The range is much greater than that simple distinction (as acknowledged by Hörte) and includes perspectives such as positivism, interpretivism, critical
theory and postmodernism. The distinctive ways of knowing the world that are deemed
133

here as being characteristic of these perspectives relate to what is reality and how you know
about it. As noted earlier, a positivist researcher, for example, takes the view that everyone
experiences the same single reality and that any variation among individuals’ descriptions
relates to their misperceiving that reality. An interpretivist researcher does not see the value in trying to identify a single reality independent of those who experience it or the context
in which it is experienced. As we suggested earlier, interpretivists would question the origin
of this single reality that individuals are supposed to be misperceiving. Interpretivists would
ask where the ‘reality’ came from in the first place if individuals are likely to misperceive it?
How can discussion of the world around us take place except through people’s experience of
it?
As researchers, we take an interpretivist perspective and over the past few decades have
used a range of research methodologies such as phenomenography, naturalistic inquiry,
phenomenology, case study work and narrative inquiry, all of which can be described as interpretivist approaches. However, the potential range of theoretical frameworks is much
greater than simply positivist versus interpretivist and further examples of theoretical
frameworks and research methodologies linked to them are listed in Table 1.
Theoretical
framework
Examples of
research methodologies

Positivism

Interpretivism

Critical theory

 Experimental
Research
 Empirical
Research
 Statistical
Research








 Action Research
 Participative Inquiry

Phenomenography
Case study work
Naturalistic Inquiry
Phenomenology
Grounded Theory
Ethnography

Postmodernism
 Some forms
of Narrative
Inquiry

Table 1 Theoretical frameworks and research methodologies

While we cannot discuss these other frameworks in this chapter, it should be noted that
they exist and what they are about. A critical theory stance is an extension of the interpretivist perspective but is focused on building change processes into the research per se (as
distinct from applying research outcomes to a change process after the research has been
completed). Action research (Cherry, 2002) is an example of a methodology that fits within
the critical theory perspective as does the participative inquiry methodology which, as we
interpret it, will be discussed in chapter 11 of this book.
Postmodernism is a different perspective again, one that seems to undermine the validity of
all other forms of research. While positivism aims to explain the world, interpretivism aims
to understand the world and critical theory aims to change the world, postmodernism can
be seen to ask the question ‘is there a world? In so doing, postmodernism treats the world
as chaotic and questions the notion that a set of rules or guidelines can exist for research.
We do not subscribe to that perspective at all and find it difficult to imagine how to do research within it. Hence, finding a credible example seems almost impossible for us; nevertheless it is a perspective within which a number of scholars operate.
We have argued that the tripartite model (Green 2002) illustrates the importance of not just
what researchers do but how they do it and how justified those ways of doing it are in terms
of established methodologies and ways of seeing the world. Therefore there is a need for
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coherence and consistency across theoretical framework, methodology and methods. Some
theoretical frameworks are inconsistent with some methodologies (e.g a positivist perspective is inconsistent with phenomenography) and some research methods are common to
different methodologies and different frameworks (e.g interviewing is a central aspect of
most phenomenographic studies but it can also be used to collect quantitative data from a
positivist perspective). The central issue for us is that the theoretical framework should be
explicit, that the framework should be consistent with the methodology being used and that
the suite of research methods employed should be undertaken in a manner and for a purpose that fits the chosen methodology.
All researchers should be aware of the full range of possible theoretical perspectives so they
can locate their own perspective within that range. Regardless of the perspective that researchers adopt or find consistent with their own ways of seeing, they need to find research
methodologies that fit that perspective and use methods that relate to those methodologies. The important theme is for there to be consistency from theoretical framework to research methodology through to research methods (Green, 2002). It is also important for this
trio of complementary aspects to be reported in research papers to enable readers to interpret the findings and to make judgments about their validity.
To summarise, we have so far introduced a number of ideas and made some assertions that
are followed up in the remainder of this chapter:
 A distinction between objective and subjective research methods in relation to human participants is invalid because, as we will argue later, all human activity is subjective - objectivity is an invalid concept in that context.
 A distinction between positivist and non-positivist perspectives is too limited because
‘non-positivist’ is too broad a term and it omits important distinctions that have crucial methodological implications.
 An assumption that using interviews means the research is qualitative may be false
and the test lies in the explicit analysis of the theoretical perspective and the methodology on which the conduct of the interviews is based.
 A contrast simply between quantitative and qualitative research is ambiguous because it is normally applied at the research methods level and yet some research methodologies such as case study work may on occasion use a mixture of qualitative and
quantitative methods, while still remaining within an interpretivist perspective.

What are the characteristics of research methodologies within the interpretivist perspective?
There are many different research methodologies within the interpretivist perspective, each
with its own purposes and set of processes. Some of them, such as case study work and developmental phenomenography, are discussed in some detail in this chapter. What they
have in common is that those from whom data are collected gain an opportunity to express
their own thoughts in their own words, such as in the ethnographic study undertaken by
Libscomb et al. (2004) or the case study undertaken by Highnett and Wilson (2004). Hence,
such methodologies normally use qualitative methods for data collection and analysis. This
is in contrast with, for instance, quantitative survey research in which those being researched are usually asked to express their level of agreement with various statements written by the researchers (for example, see Civitci, 2004).
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The most common way that interpretivist researchers give the opportunity for selected participants to express their thoughts is by interview. The researchers either record the interview and have the recording transcribed or they take extensive notes during the interview.
In addition, some interpretivist researchers undertake artefact and document review by analysing manuscripts or other media (e.g. visual texts such as photographs) created expressly
for the research project or gathered from existing media sources because of their relevance
to the research questions. These methods include analysis of research journal entries and
observations.
Once the researchers have collected data in one or more of these ways, they analyse the
data with certain objectives in mind. They will always want to draw some conclusions that
they can express descriptively. How they do the analysis and how they express its outcomes
vary from one research methodology to another.
Finally, interpretivist researchers communicate the outcomes of their research in ways that
focus on the meanings gained from the participants within a given context or contexts. For
instance, in the case of the interview method, meaning is derived from what interviewees
have said. Those meanings found within the interview transcripts might represent a range of
ways that different people see the same phenomenon or they might be in the form of a
theory that explains why such people said what they did. This too will vary from one research methodology to another.
Several researchers have highlighted what they see as the distinctive characteristics of qualitative research methods (Needleman and Needleman, 1996; Highnett and Wilson, 2004).
While we agree with some of their observations, we disagree with others. They represent
quantitative research as being objective and qualitative research as subjective and state that
quantitative and qualitative methods differ on the question of how we know the world. A
distinction is made between rational analysis (quantitative) and issues of “nonrational” behaviour (qualitative research). We would argue that such a dichotomy is false. An example is
given about the question of what makes people strive against insurmountable odds. Thomas
(1928) is cited, in which paper it is suggested that it is people’s definition of the situation,
not the situation itself, that actually influences the way they behave.
Our experience and our interpretivist perspective fit with Thomas’ notion. However,
Needleman and Needleman (1996) then go on to say that situations can be socially defined
in ways that directly contradict objective reality. This leads in their view to the non-rational,
subjective contradictions. For us, this is an unsustainable argument and we will provide an
example of our own before voicing our specific disagreement.
Consider a situation in which a number of health and safety problems have emerged in an
industry and an industry-wide, perhaps governmental decision has been made that each
company must document new standards of practice to overcome the problem. Some time
later, an investigation is undertaken that collects various kinds of data – including details
about how many companies have produced new codes of practice, as well as the attitudes of
workers collected through interview.
Imagine that the first set of data (rational, objective data in Needleman and Needleman’s
terms) shows widespread compliance but the second set of data (non-rational, subjective
data in Needleman and Needleman’s terms) shows that workers have made no change in
practice despite the new codes. Imagine that the meaning that emerges from the interviews
is a belief from past experience by the workers that, while the management has produced
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glossy new documents, it will not put the resources into necessary, shop-floor changes.
Hence, workers ignore the issue and make the best they can of unchanged circumstances.
They believe that voicing their opinions within the company will do no good and likely jeopardise their positions.
Whether or not this is a likely scenario, this example illustrates our point. Given the detail,
to which set of data should the adjectives ‘rational’ and ‘non-rational’ be ascribed? We suggest that it depends on the goal of the investigation. If it is to measure surface compliance,
then collecting the quantitative data is a rational response. However, if the goal is to discover whether or not workplace risk has been reduced and, if not, why not, then collecting the
interview data is a rational response.
Are the workers behaving rationally or not? The answer depends on the perspective taken.
From an interpretivist perspective, they are being quite rational. As cited from Thomas
(1928) earlier, it is people’s definition of the situation, not the situation itself, that actually
influences the way they behave. This is exemplified here. Managers in the various companies may see their production of new codes of practice as being definitive and may scoff at
workers’ reluctance to voice their concerns because they see themselves as open-minded
managers who are concerned for worker safety. So there are at least two different groups
of people with different definitions of the situation and each being influenced by their particular way of seeing. Who is to say that either or both are rational or non-rational? In a
significant sense, both are real, that is both contribute to reality. Indeed that is the interpretivist perspective.
We are not arguing that qualitative research methods are always better or always rational or
always about rational human behaviour. We are arguing, however, that sometimes, if not
often, they are rational in that way. To use that concept as a way of contrasting qualitative
and quantitative research methods is not valid. The fundamental difficulty is that such a
comparison is taking a positivist perspective on knowledge (seeing human responses as contradicting objective reality) while an interpretivist perspective sees the context as crucial. It
is the clash of theoretical frameworks that is at the heart of the differences in this partly hypothetical example.
The fallacy of objectivity in research involving human participants and the danger of embracing the concept
We indicated earlier that both many researchers represent quantitative methods as being
objective and qualitative methods subjective. We argued that ‘objectivity’ so far as research
involving human participants is concerned does not exist. Interpretivist researchers, including ourselves, usually acknowledge that much of what they do is subjective. As you would
see, while reading our accounts of developmental phenomenography and case study research below, interpretivist researchers make a significant effort to deal with that subjectivity and to maximise the credibility of their research. However, many researchers, including
ergonomists whose papers we have read, do not see positivist (quantitative) research as
being subjective in any way. We argue unequivocally that they are wrong. It is not a question of theoretical framework. It is a question of whether research outcomes have the potential to be influenced by subjective human behaviour. We argue that any research involving human participants has subjective elements and to deny that is to forego the opportunity
to deal with that subjectivity.
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Consider any survey form that requires respondents to score each item in ways that lead to
statistical analysis. One can assume that the intention is to find out how the respondents
see the issues on which the items are based:
 Who chooses the items for inclusion in the survey form? – the researchers.
 Who chooses the words and the word order by which the item is expressed? – the
researchers.
 Who chooses to omit certain items? – the researchers.
So what do the statistics finally show? They show the reactions that the respondents had to
certain ideas that the researchers chose to include and chose to express in a particular way.
They tell nothing about other possible responses if the items had been expressed in a different way or if different items that had been chosen for inclusion in the survey. The choice of
items and the way they are expressed represents a significant subjective element in such
quantitative research.
There is another particularly significant issue. The scores on the survey items say little about
the congruence between the researchers’ intended meanings for the items and the meanings that respondents inferred from reading them. Any score the respondents ascribe to an
item will be a response to the meaning that they interpret from the form of words, a meaning that may not be the same as that intended by the researchers. In fact, this very issue of
subjectivity is addressed by many survey researchers by such means as factor analysis and
construction of scores for groups of related items (scale scores). It does not remove the subjectivity but it is a way of addressing it, at least in part. Such methods are in fact an implicit
acknowledgement of the subjectivity that many positivist researchers deny. We are not arguing that survey research is fatally flawed but we are arguing that it has significant, often
unacknowledged subjectivity in the construction of the survey instrument and in its interpretation by respondents. We are also arguing that survey researchers would be able to plan
more effective research if they were to acknowledge that subjectivity and try to deal with it.
Open ended interviews often used in qualitative research enable participants to introduce
the full range of items that they deem relevant and to explain their own meanings. Where
the subjectivity comes in is in the way that the interview is conducted (whether respondents
are encouraged to be open and forthright, whether the interviewer asks leading questions or
not, and so on) and how the data are analysed. That is why we have argued earlier that
many of the ergonomics publications that we read needed to provide that kind of detail
about the qualitative research methods used. Without that level of detail about the methods, and the research methodologies that guide them, no reader can be confident about
the findings. In the next two sections, we discuss in more detail the ways that developmental phenomenography and case study research are undertaken and the ways that they deal
with subjectivity, especially in relation to data collection.

Developmental Phenomenography
Consultants have two primary kinds of interaction with clients in the workplace. The first is
when consultants are trying to understand the local situation and how it is perceived by
those within it. The second is when consultants are trying to create an environment in the
workplace that will enable workers to think differently about the situation and act according
to their new way of seeing. Both would normally involve some form of cooperation with
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local personnel. Phenomenography and in particular developmental phenomenographic
research can help consultants with both these kinds of activity (Bowden, 2005):
“The object of study in phenomenographic research is not the phenomenon being
discussed per se but rather the relation between the subjects and that phenomenon.” (p.12).

This fits the kinds of situations focused on in this chapter. In workplace consultancy, this
would mean that the object of study is the relation between the workers and the workplace
situation under scrutiny. Phenomenographers are aware that the very expertise that consultants bring with them can make it difficult to access that relationship.
“… there is a relation between the researcher and the phenomenon and a relation
between the researcher and the (participants) … The researcher has his or her own
way of seeing the phenomenon and has some relationship to the (participants). One
methodological question that needs to be addressed is how to ensure that the focus
of the research is maintained on the object of study, the relation between the (participants) and the phenomenon, rather than on the researcher’s own relation to the
phenomenon. That is, how can researchers make sure that they are not allowing
their own understanding of the phenomenon to be imposed on their interpretation
of the ways the (participants) see the phenomenon?” (Bowden, 2005, pp.12-13)

Workplace consultants know a lot about situations of the kind they are consulting on and the
methodological question is how to bracket that knowledge to enable the consultant to
access the workers’ ways of seeing the situation. It is important to interpret the situation
through the eyes of the workers and, as much as possible, the consultants need to put aside
their own ways of seeing. They need to be asking themselves ‘how must these workers understand the situation if that is what they are saying about it’. It is not a question of whether
what the workers say fits with how the consultants themselves see the situation but rather
what the situation looks like from the workers’ perspective. This process of trying to prevent
your own way of seeing a situation from interfering with your interpretation of how some
other person sees the same situation is what is meant by ‘bracketing’. It is the approach that
interpretivist researchers use to address this subjective aspect of research and try to deal
with it. It begins with an acknowledgement that subjectivity exists in all research involving
human participants. It is not possible to minimise the impact of subjectivity if its existence is
denied.
There is a further complication of a human kind.
“… the researcher has a privileged position in relation to the (participants) through
the interview process. The relationship between the researcher and the (participants) also has the potential for imposition of the researcher’s view of the phenomenon if (participants) seek or receive guidance or approval from the researcher for
what they say during the interview.” (Bowden, 2005, p.13)

The presence of a so-called expert consultant as interviewer may inhibit workers from expressing their own views and may encourage them to seek out the consultant’s view and
feed that back. The methods used to gather workers views must take account of this possibility and phenomenography is an appropriate methodology for that purpose. This is another example of adjusting research methods to deal with underlying subjective issues.
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Finding out how workers see the problem
To ensure that the views expressed by participants are their own and are not influenced by
the views of the consultant, any interview process must be conducted under strict guidelines:
“It is imperative that the researcher’s own relation to the phenomenon and to the
(participants) be controlled so as to avoid distorting the research outcomes. In the
interview process, the controls involve a planned interview process with certain issues being introduced by the interviewer at given stages in the interview and the
avoidance of any new inputs other than those planned” (Bowden, 2005, p.14).

While this may seem theoretically valid, the practical steps required to do it properly are not
simple. How can the researcher refrain from introducing new information and still maintain
a conversation with the subject during the interview? This is done by making sure that the
kinds of questions asked and comments made by the interviewer are limited to requests for
further information or encouragement of explanation of ideas raised by the participant.
Such requests are used constructively to encourage the (participants) to reveal everything
possible in relation to the phenomenon. Judgemental comments, whether positive or negative, should never be made by the interviewer (Bowden, 2005, p.14). Some inexperienced
researchers may see this advice as going too far and to be too much effort. The answer is
that it is essential to do so:
“Since the object of study is the relation between the interviewee and the phenomenon, it is imperative that the transcripts of the interview reflect that relation as it exists
at the time of the interview. Normal conversations involve interchanges during which
each person’s relation to any phenomenon under discussion shifts. Comments or inputs by one person cause the other to rethink and perhaps re-conceive the phenomenon. It is inevitable that such shifts will occur. The idea in phenomenographic interviewing is to limit inputs by the researcher to planned sequences that are primarily designed to define the phenomenon to the interviewee whose relation to it is being investigated. Then the interview proceeds with the interviewee defining what is relevant
and the researcher encouraging the interviewee to be as complete and as explicit as
possible” (Bowden, 2005, p.14)
Again, minimising the negative impact of potential subjectivity is at the heart of the methodology.
How do you get the conversation started?
In most workplace situations, consultants are in a privileged position. They are paid to enter
the workplace and somehow contribute to solving a problem. Any tendency on the part of
workers to look to the consultants to lead initial conversations will make it more difficult for
the consultants to find out what the workers really think. Care needs to be taken with the
way such conversations are managed. There is a lead provided by the interview process
used in developmental phenomenography:
“It is possible to ask people in an interview the direct question – what is X? … There
is an alternative. You can ask people to describe a recent experience that concerns
the issues under consideration. That is what we did. … This was not an arbitrary decision; rather it is based on experience. When “what is X?” questions are asked in
such phenomenographic interviews, the outcomes tend to be less varied and they
more or less reflect the standard, espoused theories available in the literature. On
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the other hand, when people are asked to describe their own direct experiences,
their immersion in that detail often reveals a much greater variation across the interviews in ways of seeing than with the more narrowing “what is X?” approach.”
(Bowden, 2005, p.17)

This means that when consultants are seeking information from workers they should begin
by asking them to tell of their experiences rather than subjecting them to a barrage of specific questions. There is a second reason that this sort of approach is used in phenomenography:
“It is easier to get people to describe something they’ve experienced than to get
them to philosophise about an issue to which they might not have given much
thought before. So you get a much deeper insight into how the interviewees actually
see the concept in practice as well as having a better opportunity to explore and
probe in a comfortable and non-threatening way – given that you are asking for more
information about their actual experiences rather than appearing to be “testing”
their theoretical knowledge.” (Bowden, 2005, p. 18)

For example, if the issue of concern relates to safety aspects, workers may be asked to think
about some situation they have experienced in which the health and safety system worked
well to avoid a disaster. They might be asked to describe that example in detail and then
encouraged to reflect on it and suggest what that experience tells them about the health
and safety system. They might subsequently be asked to describe an example when the safety system worked less well and they could go on to describe what went wrong and how it
might be done better in the future.
In all of this the workers are asked first to describe something that they have directly experienced, they are asked to describe both positive and negative experiences and throughout
those descriptions, their own views should be privileged. The consultants should avoid influencing what the workers talk about and should focus on the following kinds of question.
(1) Neutral questions aimed at getting the interviewee to say more. Example: Can you tell
me more about that? Could you explain that again using different words?
(2) Specific questions that ask for more information about issues raised by the interviewee
earlier in the interview. Example: You have talked about X and also about Y but what do X
and Y mean?
(3) Specific questions that invite reflection by the interviewee about things they have said.
Example: You said A and then you said B; how do those two perspectives relate to each
other?
The rationale for these kinds of questions is provided in Bowden (2005):
“The central purpose is to encourage the interviewees to reveal as much as possible
about their ideas and experience. However, the limitation is that beyond the
planned inputs such as the opening part of the interview, all other questions should
not introduce new ideas … Only the interviewees should be introducing new ideas
because the purpose of the interview is to find out what issues people see as relevant as well as what their views are on those relevant issues. It is not about getting
people’s comments on issues that occur to the interviewer from time to time along
the way. So the opening input from the interviewer is effectively to establish the
topic and then all subsequent non-directive questions are aimed at finding out what
the interviewees think. … It should go without saying that no judgemental comment
should be made about anything the interviewees say. All comments should be related to the intention to explore further.” (Bowden, 2005, p.18)
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Dealing with the emotions - the issue of mutual trust
During this kind of discussion, workers are likely to reveal thoughts and experiences that
they did not intend. They should never be made to feel vulnerable and the phenomenographic procedures to deal with this should be followed:
“… However, phenomenographic research is a part of life and emotions play an important part. I think I hinted at that earlier when I spoke about the need to frame an
interview in a way that is non-threatening to the interviewee. A well-conducted interview inevitably results in the person interviewed revealing something about themselves they had not expected they would. Sometimes they become aware of aspects
of their own thinking or their feelings that they had not realised themselves before.
… So it is very important to establish proper procedures both to meet ethics requirements and, perhaps more importantly, to ensure that the interviewees feel
comfortable and that their willingness to cooperate is never abused.”
(Bowden, 2005, pp.30-31)

This brief description of developmental phenomenography has focused primarily on data
collection. There is insufficient space to include descriptions of other aspects of the methodology such data analysis and interpretation, for example. Readers who would like to read
more about this methodology are invited to consult Bowden (2005) and Green and Bowden
(submitted for publication). The latter paper lists 28 principles for undertaking developmental phenomenography.

Case study work
Case study work offers researchers a way to look deeply at the individual perspective. As
such, case studies:
“… provide a window of meaning on the lives of the researched, a means by which to
examine multiple realities, and to provide the richness of thick description …”
(Green, 2002, p. 14)

While case studies provide a means for examining the interaction of individuals within a given context, there is also opportunity for researchers to consider the interaction between the
research participants and the researcher(s) and to make explicit any researcher impact on
the research (rather than pretending that it does not occur). Within case study work, researchers can use tacit knowledge (or hunches) and follow these up as part of the data collection and analysis phase. This is in contrast with developmental phenomenography discussed earlier.
Case study work can also include examination of a setting, such as an organisation, or consideration of an event or a set of relationships (such as within an organisation). With respect
to ergonomics research, case study work could arguably involve a focus on an organisation
(or several) and the individuals within that organisation with respect to their work environments.
Through case study work, researchers are able to focus in-depth on the individual or a group
of individuals within a given context or range of contexts such as the workplace, educational
institutions, and other institutions or organisations like professional associations. A multiplicity of perspectives can be gleaned along with a thick, but critical, description of the contextual frame. Thus, case study work may well be useful to consultants working with clients in
the workplace in that it affords in-depth information about an individual and /or a group of
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people within the workplace. Such information could be useful for many reasons. For instance, it might form the basis for the development of change strategies appropriate to the
workplace and for ideas as to ways in which to engage workers in change processes. Such
change, with respect to ergonomics, may relate to the ways in which the workstation is set
up for each individual with respect to body posture and the prevention of computer-related
injuries, it may relate to workers’ experience of health and safety practices or it may focus
on psychological factors in relation to work shift structures, for example.
Case study work can be seen as a methodology within its own right or can be used as a way
in which to represent data in another methodology, such as naturalistic inquiry (Green,
2002). Either way, case studies, by focussing on the individual perspective and on ways of
being and interacting within a given context, elicit detailed information about people. Such
information is context laden. The context is seen as a crucial source of meaning as are the
people individually and/ or as a group. Case studies, like consultancy work, are idiographic,
that is, they are located firmly in time and place. As such they constitute ‘a snapshot of reality’ or a ‘slice of life’ (Guba & Lincoln, 1981, p. 371).
According to Stake (1995), there are three different types of case study. The intrinsic case
study is one where the researcher is interested in the case per se for the sake of the case,
whereas the instrumental case study (we might term it extrinsic) is conducted in order to
shed light on an issue or to refine theory. The third type is the collective case study that is
the instrumental case extended to a number of cases (not the study of a collective). Given
that ergonomics research generally aims to accomplish a change to the environment that is
conducive to individual physical well being, case studies in ergonomics research would tend
to be instrumental. On occasion, an ergonomic researcher might well conduct research incorporating two or more organisational cases for comparative purposes. Such research could
be seen to constitute a collective case study according to Stake’s (1995) typology. The ways
in which cases are selected is, hence, purposeful. Information rich cases are sought in order
to illuminate the research question(s). Patton’s (2002) distinguishes between types of purposeful sampling. Arguably common types within case study research include: typical case
sampling, critical case sampling and maximum variation sampling (where a range of cases is
deliberately sought).
A range of methods or means of data collection are commonly used within case study work.
Such methods include qualitative interviews (individual, focus group; unstructured, semi
structured, structured; usually audiotaped and fully transcribed), observations, document
and artefact review, and reflections in research journals. At times quantitative methods,
such as maps of the environment, might also be used but would not serve as the main data
method within the approach.
Often in case study research at least three different methods are used in order to allow for
triangulation, whereby information gained through one means can be scrutinised in terms of
relevance or other aspects of rigour. For instance, in an ergonomic study of an organisation
and the employees within a given area, a researcher might choose to implement a range of
methods. A semi-structured individual interview might provide information about the
workplace and how the way in which the issue of concern impacts on the wellbeing of employees, as well as how it influences the effectiveness of work practices. Individual interviews using an open ended approach could also elicit individual stories of the experiences
related to such matters within the workplace. A research journal could be kept by the re143

searcher (and possibly the research participants) of event/incidents, feelings, ideas, reflections, links to the literature, and so on.
A combination of both qualitative and quantitative methods might be appropriate depending on the main focus or question of the research. Quantitative data such as a map of the
work location could be of use in relation to studies of physical ergonomics and could provide, for example, details of the furniture within the space and the relevant dimensions.
Where ethics approval allowed, another quantitative method might be human resources
and/or medical reports providing information about the health of the employees as it relates
to ergonomic matters. When analysing the data collected, both as the research emerges
and when all data have been gathered, the researcher analyses inductively and looks for
stories within cases, and patterns (both commonalities and differences) across cases. By having used a range of methods, the researcher can check data collected by one method with
that collected by other means. For instance, an entry within the researcher’s journal might
note the possibility of a less than efficient work environment from observations made during
a few visits. Interview data may be useful to confirm or disconfirm the possibility. Where
such data does not serve to clarify the possibility, further data may be collected through an
additional interview or by extra workplace observations.
This takes us to another aspect of case study research. It is emergent. While the researcher
usually develops a plan for data collection, analysis occurs as the research proceeds, and this
may lead to the inclusion of data collection that was not part of the original plan. As such
case study work is often recursive, rather than linear. If the research question shifts slightly,
or if the data collected is not clear or seems insufficient, case study work is emergent in nature and therefore flexible enough to cope with the imperatives produced by such changes.
This contrasts strongly with developmental phenomenography in which the focus of data
collection is determined beforehand and no variation occurs in data collection once it has
begun.
At times, a range of sources is used to enhance rigor in case study work. For instance, in an
ergonomic case study of an organisation focussing primarily on individual workers, data
could be collected from those employees but also from managers and other professionals.
By expanding the sources in this way, a broader view may be gleaned. Further, the perspectives of the other two sources can be compared or triangulated with those of the employees
concerned.
Over time, as case studies develop and take shape, emergent themes or patterns arise
through data analysis and the writing of cases. These patterns usually reveal commonalities
across individuals that are of interest to the researcher in terms of research outcomes and
often implications for practice. Also of interest are the differences between individuals
which can be lost within other research methodologies, such as developmental phenomenography, that focus only on overall collective trends. For consultants within the workplace,
this dual focus (both commonalities and differences) means that changes or recommendations can occur at both macro (systemic) and micro (individual) levels.
The issue of transferability of findings yielded from case study work is simple. In case study
work, which is firmly located in time and place, transferability rests with the reader. This
characteristic is shared with many other interpretivist methodologies, including developmental phenomenography. Case study work makes no claims here and indeed is not focussed on the development of theory or even generalisable findings (although some theoret144

ical findings or implications for existing theory may arise). However, implications for practice
are usually generated and these may have relevance to other contexts.

Conclusion
In this chapter, we have argued that what different ergonomics papers refer to as ‘qualitative methods’ exhibit variable meanings. We have suggested that the tripartite model
(Green, 2002) that begins with the theoretical perspective on which the research is based,
such as positivism, interpretivism or critical theory, is a useful guide for planning research. A
research methodology should be chosen that both fits the particular perspective and is able
to address the research questions. Then research methods, either quantitative, qualitative
or both, need to be chosen with the same goals of fitting within the research methodology
and leading to answers to the research questions.
We have asserted that, in addition to planning and undertaking the research in this coherent
way, researchers will assist readers of any published papers that result if this three-level relationship is explained in terms of the way it has played out in the particular project being
reported.
Given the three-level tripartite model, a division of research into quantitative and qualitative
is both simplistic and inadequate. Further, we have shown that other divisions between objective and subjective research, or between rational and nonrational research are invalid,
especially when integrated with the quantitative-qualitative dichotomy.
The key for ergonomics researchers interested in projects involving human participants is to
reflect on the particular theoretical framework that fits both their way of seeing the world
and the research questions they want to explore. Then they should choose a research methodology that is congruent with that perspective. They then need to engage in research
methods that fit that methodology and lead to answers to the research questions. The research methods employed are not distinctive in themselves. Rather they are in service to the
research methodology and the theoretical framework in which it sits.
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9. INTERAKTIV FORSKNING – TILLÄMPNINGAR VID UTVÄRDERING OCH ARBETSMILJÖUTVECKLING

LENNART SVENSSON, JÖRGEN EKLUND, HANNE RANDLE, GUNNAR ARONSSON16

Introduktion
Detta kapitel beskriver och diskuterar en interaktiv forskningsansats, och illustrerar denna
ansats genom två exempel. Det första, längre exemplet, gällde ett uppdrag att utvärdera en
stor nationell satsning på 18 projekt för bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det andra
exemplet beskriver ett enskilt projekt med syftet att undersöka och förbättra arbetsmiljön
för brevbärare. Vår ambition är inte att göra utförliga fallbeskrivningar, utan att använda
dessa exempel för att presentera hur man kan arbeta utifrån en interaktiv forskningsansats.
Vi vill med dessa två exempel visa hur forskning kan bedrivas i en nära samverkan med de
berörda inom ramen för en kritisk och reflekterande gemenskap. Det primära målet med en
interaktiv forskningsansats är teoriutveckling och generaliserbar kunskap. Vi relaterar metodansats och förhållningssätt till liknande traditioner, bl.a. aktionsforskning och deltagarstyrd forskning. Det kan vara svårt att särskilja dessa forskningsansatser som har mycket
gemensamt, men här fokuserar vi på skillnader för att tydliggöra och illustrera perspektiven.
Syftet är inte att värdera eller rangordna dessa traditioner sinsemellan, utan att visa på situationer, frågeställningar och sammanhang där en interaktiv ansats kan vara fruktbar.

Bakgrund och initiering
Utvärderingsfallet
Regeringen avsatte hösten 2001 medel för att motverka ohälsa i arbetslivet inom offentlig
sektor. Utlysningen och urvalet av projekt genomfördes av Näringsdepartementet, och resulterade i att 18 fleråriga utvecklingsprojekt beviljades medel på sammanlagt 50 miljoner kronor. Drygt ett år senare fick VINNOVA i uppgift att utvärdera satsningen. Den första utvärderingen, som gjordes av en konsult, hade mer karaktären av uppföljning och egenutvärdering.
VINNOVA och Näringsdepartementet önskade också en forskningsbaserad utvärdering av
långsiktiga effekter av satsningen, och författarna till denna artikel gavs uppdraget. Med
hjälp av den tidigare genomförda uppföljningen och egenutvärderingen kunde vi planera och
fokusera vår forskning. Planeringen och utformningen av vår forskningsbaserade utvärdering
gjordes i samverkan med ansvariga centralt och deltagare i de lokala projekten som beviljats
medel.
Den övergripande frågeställningen för forskningsprojektet var hur program av den här typen
kan organiseras så att de bidrar till en hållbar utveckling i arbetslivet, d.v.s. att de leder till
bestående effekter för individ, organisation och samhälle. I arbetslivet skulle hållbarhet kunna sägas handla om att verksamheter och processer skall skapa och återskapa mänskliga
resurser snarare än att förbruka dem. Ett antagande vi hade var att hållbarhet förutsätter
lösningar som både utgår från arbetsgivarnas, de anställdas och brukarnas intressen (se Eklund 1998).

16

Manus till kapitlet accepterat i oktober 2006.
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Projektet om arbetsmiljöutveckling
Vårt andra exempel, projektet om arbetsmiljöutveckling, initierades 2001 av Posten. Företaget hade rationaliserat och strukturerat om brevbärarnas arbete med en ny arbetsmetod
som benämndes ”Bästa Metod”. Den innebar att varje brevbärare sorterade ”sin” post direkt
och i ett enda steg med hjälp av nykonstruerade hyllsystem i vertikala fack, ett för varje hushåll. Tidigare hade man sorterat posten i två steg, först grovsortering och sedan finsortering.
Då hade horisontella hyllor använts och brevbärarna samverkade mer i grupp. Organisationen ändrades så att brevbärarna i det nya systemet skulle börja arbetsdagen med att sortera
sin A-post och därefter gå ut klockan 09.30 för att dela ut posten. Efter att brevbärarna
kommit tillbaka från sin utdelningsrunda skulle de sortera B-posten på eftermiddagen. Från
ledningens sida hade man fått inkörningsproblem med det nya systemet, vilket innebar att
de beräknade vinsterna inte kunde uppnås. Från fackets sida var man orolig för att det nya
systemet skulle kunna leda till ökade risker för belastningsproblem. Man var också bekymrad
över den ökade stress som medlemmarna vid många postkontor upplevde. Forskare vid Linköpings universitet kontaktades för att ta reda på varför det nya systemet inte fungerade
som avsett. Planen var att de även skulle samverka med Posten i utvecklingen och implementeringen av arbetsmiljöförbättringar.

Perspektiv och frågeställningar
I utvärderingsfallet var distinktionen mellan långsiktiga effekter och kortsiktiga resultat utgångspunkten för dokumentationen, analysen och även för valet av metod.
Från resultat till effekter
Ett program av den här typen har olika målsättningar. I det här fallet gällde det att förbättra
hälsan och att minska sjukfrånvaron. Med måluppfyllelse avses att de primärt uppställda
målen har uppfyllts i tillfredställande grad. Målen kan formuleras i termer av resultat, men
också i termer av effekter.
Med resultat avses relativt konkreta produkter, metoder eller processer – såsom utbildningar, skrifter, program, policydokument, handlingsplaner, nya rutiner, förenkling av regelsystem etc. Resultaten är en följd av genomförda aktiviteter. Avsikten är att dessa resultat ska
leda till måluppfyllelse, dvs. ge önskvärda effekter även på längre sikt och inte medföra negativa sidoeffekter, dvs. icke önskade effekter.
Med effekter avses i det här fallet det man vill uppnå bland personalen och i verksamheten.
Man kan t. ex. sträva efter att uppnå förbättring av hälsa, minskad sjukfrånvaro och bättre
rehabilitering. Effekterna kan mätas i subjektiva termer, såsom upplevda förändringar i självförtroende, motivation, arbetsförmåga, besvär, resurser att påverka etc. De kan också mätas
i registrerad sjukfrånvaro eller återgång till arbete. Andra effekter kan vara ändrade attityder, anställningsbarhet, effektivare samverkan eller mer genomtänkta strategier för utveckling m.m. Effekter kan vara svåra att mäta, men kan bedömas av berörda med närhet till utvecklingsarbetet.
Det kan vara svårt att vid ett visst tillfälle skilja på vad som är resultat och effekter (jfr Vedung 1998). Vi menar ändå att man kan urskilja effekter – i form av mer djupgående mekanismer – från resultat i form av mer avgränsade aktiviteter och händelser. Det bör därför
vara möjligt att göra kvalificerade bedömningar av effekter från olika projekt om kompletterande metoder för utvärdering och analys används.
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Syftena med projekten var omfattande vilket bidrog till svårigheterna att bedöma de långsiktiga effekterna på verksamhet, organisationer, personal, brukare/patienter och huvudmän.
Projektegenskaper
Tidsperspektiv
Medel – mål

Synsätt
Framgångskriterier
Projektstrategier
Viktiga faktorer
Fokus
Ägarskap, styrning
Teorier
Organisationssyn
Utvärdering
Lärande
Återkopplingsform
Forskningens roll

Resultat

Kort – nuläge
Medel – aktiviteter, metoder,
utbildningar, planer m.m.

Effekter

Kort och långt – framtid
Mål – effekter som kan bedömas i nuläget och studeras på
sikt
Resultatinriktat, statiskt
Processinriktat, dynamiskt
Genomförda aktiviteter och
Självgående utveckling, integreinsatser enligt projektplan
rad i verksamheten
Planering och aktivering
Aktivering, nätverk, innovationssystem
Ledningsstöd och delaktighet
Ledningsstöd, aktivt ägarskap
samt delaktighet internt i kombination med extern samverkan
Fastställt
Utvecklingsbart
Projektledning
Partnerskap
Planerings-, organisations-, akti- Systemteorier, lärteorier
verings- och lednings-teorier
Sluten
Öppen
Resultatinriktad (summativ)
Processinriktad (formativ)
Anpassningsinriktat
Utvecklingsinriktat
Avvikelser från tydlig målbild
Förståelseinriktad analytisk process
Beskrivande, bekräftande
Visa på strategiska möjligheter

Tabell 1. Skillnader mellan resultat i och effekter av projekt – en analysmodell.

För att kunna belysa och besvara dessa komplexa frågor valde vi en forskningsmetod för utvärdering som är långsiktig och väl teoretiskt förankrad (jfr Toulmin & Gustavsen 1996;
Westlander 2000). Vi menade att en interaktiv uppläggning var lämplig just i det här fallet,
framförallt för att ta vara på den kompetens som fanns hos deltagarna och för att skapa ett
intresse för deras medverkan i analysarbetet. Vidare var spridning av forskningsresultaten en
tung del i motiven för regeringssatsningen på de 18 projekten.
Vår avsikt var inte att peka ut de projekt vi studerat och rangordna dem med avseende på
långsiktiga effekter. Vi ville se på variationen dem emellan för att komma åt viktiga förutsättningar och hinder mer generellt. Avsikten var alltså att göra jämförelser mellan projekten
för att analysera vilka faktorer och sammanhang i ett utvecklingsarbete som bidrar till långsiktiga effekter.
I tabell 1 har vi schematiskt – och mer som idealtyper, dvs. i renodlad form – försökt illustrera några skillnader mellan ett resultatinriktat kontra effektinriktat perspektiv på utveckling. I
praktiken kan det vara svårt att göra en sådan åtskillnad, eftersom det handlar om resultatoch effektkedjor. En rad omfattande utredningar och nationella utvärderingar av olika utvecklingsprogram, ofta med forskarmedverkan, har visat att distinktionen ändå kan vara
fruktbar (Svensson m.fl. 2007). När kortsiktiga projektresultat kommer i fokus finns en risk
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för ett snävt, statiskt och oreflekterat arbetssätt.17 Ett utvecklingsarbete som har fokus på
effekter kännetecknas av bedömningar på längre sikt utifrån ett mer processinriktat, öppet
och dynamiskt synsätt med ambitionen att skapa en självgående utveckling.
Distinktionen i tabell 1 var från början en tankemodell för vår utvärdering som senare har
utvecklats i samspel med projektdeltagarna. En hållbar utveckling förutsätter att projektresultaten kan ”länkas över” till långsiktiga effekter. Ett kortsiktigt fokus – på projektorganisationen och mätbara resultat – måste kombineras med en långsiktig strävan efter bestående
effekter. Den teoretiska åtskillnaden i tabell 1 betyder inte att det handlar om ”antingen
eller”, utan ”både och”. Problemet består ofta i att beställaren/finansiären kräver snabba
resultat, medan mer osäkra och svårbedömbara effekter kommer i skymundan i redovisningen. Det gäller särskilt EU-projekt där olika resultatindikatorer måste uppfyllas för att
reserverade medel ska få utnyttjas (Svensson & von Otter 2001).
Våra frågeställningar handlar framförallt om länkarna mellan resultat och effekter. För att
resultaten ska leda till långsiktiga effekter krävs oftast att det skapas en form av förmedlande
instanser eller generativa mekanismer. Det kan gälla nya samverkansformer i rehabiliteringsarbetet, en metod för hälsobokslut som blir en del av budgetprocessen, kunskaper om hälsoarbete som förs in i en ledarutbildning, ett etablerat samarbete med olika intermediärer
(forskare, utbildningsanordnare, företagshälsovården m.fl.), en ökad användning av utvärdering i utvecklingsarbetet, m.m.

Utvärderingsfallet
Genomförandet
I detta avsnitt beskrivs hur vi förankrade idén om mål och metoder för forskningen i styrgruppen och hos de lokala projektledarna.
Utvärderingsprojektets organisation och arbetsformer utvecklades i ett nära samspel med
projektdeltagare och centralt ansvariga i en diskussion om hur effekter kan analyseras och
utvärderas. Innehållet i, och formerna för, vår forskning bestämdes i samråd med projektets
centrala referensgrupp, men också i dialog med lokala projektledare. Från början fanns en
tveksamhet hos några projektledare om att bli ”granskade” av en forskargrupp på uppdrag
av finansiärerna, men vi uppfattar att vi snabbt lyckades bryta denna tveksamhet inför att
öppet redovisa egna erfarenheter och att lära av varandra.18 En projektledare upplevde att
samarbetet präglades av en förtroendeskapande atmosfär:
”Ni har lyckats med att skapa en känsla av tillit och förtroende mellan de som blir utvärderade och de som utvärderar.”

Vid det sista seminariet diskuterade vi gemensamt arbetsformerna och fick då övervägande
positiva kommentarer av projektdeltagarna.
”Vi upplever inte att vi blivit beforskade.”
”Ni har varit intresserade av vi har gjort. Det har varit väldigt positivt.”

Interaktivitetens främsta arena var de sex analysseminarier som hölls tillsammans med deltagarna från de 18 projekten och centrala referensgruppen. Ett viktigt underlag för varje
17

I vissa typer av projekt är det naturligt med ett resultatfokus - t.ex. i byggprojekt och produktutveckling.
Under seminarieserien fick samtliga seminariedeltagare vid två tillfällen via enkäter förmedla sina erfarenheter från seminarietillfället samt ange synpunkter och önskemål om förändringar.
18
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seminarium var en forskningsbaserad dokumentation i form av två fallstudier vid varje tillfälle. En av oss (Randle) hade samlat in kvalitativa och kvantitativ data från de projekt som skulle analyseras och återfört och diskuterat resultaten med berörda före seminariet. Denna
dokumentation användes sedan som underlag för gemensam reflektion och analys på seminariet. Totalt genomfördes närmare 100 intervjuer kontinuerligt inför de olika seminarierna.
Intresset för att delta på seminarierna var stort, trots att flera av projekten redan hade avslutats. 30–40 deltagare var närvarande vid varje tillfälle. Cirka 10–12 av projekten var representerade i genomsnitt
Ett interaktivt arbetssätt
Vad var skälet till att vi valde att använda oss av ett interaktivt arbetssätt, och hur skiljer sig
detta från hur en aktionsforskare arbetar?
Aktionsforskning är idag en etablerad metod för att stödja och utvärdera ett förändringsarbete. Det har varit ett fruktbart sätt att få ny kunskap i ett nära samarbete med deltagare,
särskilt när det gäller att studera lokala utvecklingsprocesser. Det finns dock vissa problem,
svårigheter och dilemman med aktionsforskning, bl.a. följande (Svensson m.fl. 2002; Aagaard Nielsen & Svensson 2006):
 forskaren får en stark roll i utvecklingsarbetet, vilket gör detta sårbart på lång sikt
 en risk att forskarens närhet, personliga involvering och värderingar försvårar en kritisk analys
 fokus på lokal förståelse på bekostnad av en mer generell analys
 en ofta låg vetenskaplig produktivitet, bl.a. som följd av en stor tidsinsats och en
stark involvering i det praktiska utvecklingsarbetet, något som gör aktionsforskning
till en särskilt vansklig uppgift för doktorander19
 fokus på en praktisk – snarare än teoretisk – kunskapsbildning (Argyris m.fl. 1985)
 krav på hög och – ofta orimligt – bred kompetens hos forskaren för att kunna hantera
motsägelsefulla krav och intressekonflikter
 brist på acceptans och legitimitet i det vetenskapliga samhället.
Aktionsforskningen har mött svårigheter, men också givit viktiga praktiska och teoretiska
bidrag, särskilt inom arbetslivsområdet – inte minst i de nordiska länderna. Den interaktiva
forskningsansatsen tonar ned forskarens roll i, och ansvar för, utvecklingsarbetet och betonar istället den gemensamma lärprocessen med deltagarna. Syftet är att göra en teorianknuten analys som kan bidra till en långsiktig teoriutveckling, men som samtidigt är praktiskt
relevant för deltagarna. Ambitionen att forska med innebär att involvera deltagarna i hela
forskningsprocessen – från definitionen av problemet till spridningen av resultaten. Det
handlar om att se deltagarna som kapabla och intresserade av att skapa en djupare förståelse och analys av det som studeras. Att skapa tillit, ömsesidiga relationer, samt ett öppet och
tillåtande klimat är viktiga förutsättningar för en interaktiv forskning. Men det handlar också
om att våga erkänna intressekonflikter och att kräva forskarens rätt att kritiskt granska och
använda materialet, samtidigt som forskaren måste acceptera att själv bli kritiskt granskad.
I vilken utsträckning vi har lyckats skapa dessa förutsättningar för en interaktiv forskning ska
vi diskutera i det följande avsnittet.
19

Herr & Anderson (2005, s. 10) menar att aktionsforskare är mer intresserade av sina utvecklingsprojekt än att
skriva om dem.
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Att skapa en kritisk reflekterande gemenskap
För att studera effekter krävs mer av analys och fördjupad förståelse än vad som är nödvändigt vid en resultatfokuserad studie. Effektinriktade studier kräver längre tid samt kunskaper
om förutsättningar, processer och underliggande mekanismer. De förutsätter både en kunskap ”inifrån” som är byggd på en helhetsförståelse av hur ett program fungerat, men också
en distanserad och kritisk analys som visar vad som är tillfälliga respektive mer grundläggande förändringar. Deltagarnas förståelse är utgångspunkten för dialogen. Den gemensamma
lärprocessen måste dock gå vidare för att finna förklaringar som går utöver vardagsförståelsen (jfr Bourdieu 2003). Förståelse och förklaring kompletterar alltså varandra (Riceur 2003).
Men verkligheten kan vara svåråtkomlig, och den måste därför undersökas och ”avtäckas”.
Det handlar om att se vad som finns ”under ytan” – vad som är tillfälligt och vad som är mer
beständigt.
Vår målsättning var att skapa en reflekterande gemenskap (Argyris & Schön 1989) mellan
forskarna och deltagarna som både skulle leda till en praktiskt användbar, och teoretiskt
intressant, kunskap. Hur kan man skapa en gemenskap som bjuder in deltagare till att reflektera över och kritiskt analysera egna och andras erfarenheter? Hur kan man visa att det skett
ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2004) bland deltagarna? Ett sätt är att beskriva och
analysera lärprocessen med dess innehåll. Ett kompletterande sätt är att deltagarna själva
får beskriva sin lärprocess över tiden – vad den innehållit och vilken förändring som eventuellt skett. Det framgick att seminarierna och kontakterna med andra projektdeltagare hade
bidragit till en fördjupad förståelse och en mer strukturell analys av det egna utvecklingsarbetet.
Utgångspunkten var att deltagandet i utvärderingen var frivillig. Forskningsprojektet innebar
ett erbjudande om att bli kritiskt granskade – i form av korta fallstudier som underlag för en
gemensam analys med övriga projektdeltagare på ett seminarium. Projektledare och deltagare hade ett klart intresse och behov av att delta i en kritisk reflektion tillsammans med
andra, i syfte att dela med sig av sina erfarenheter.
Nio fallstudier gjordes med utgångspunkt i följande teman: delaktighet och förankring; projektstyrning; lärande; utvärdering; spridning. Inför varje seminarium gjordes alltså en fallstudie som byggde på intervjuer och gruppdiskussioner i en eller två av projektkommunerna.
Intervjuerna sammanställdes och återfördes till de intervjuade före varje seminarium inklusive några sammanfattande slutsatser. Avsikten var att förbereda deltagarna och att kunna
ägna huvuddelen av tiden på seminariet åt dialog och diskussion.
Seminarierna byggde på att temat för dagen introducerades av någon av forskarna. Det var
en inledande del i varje seminarium. Syftet var att ge en kort forskningsöversikt och att presentera några begrepp som utgjort underlag för utvärderingen. De utvalda projekten presenterade därefter sina erfarenheter – oftast från olika perspektiv (t.ex. projektledare, politiker,
facklig representant). Den forskare som gjort intervjuerna sammanfattade sina slutsatser av
fallstudien kortfattat. Deltagarna fick sedan diskutera fallstudierna som presenterats i mindre grupper. En gemensam diskussion följde i storgrupp och forskarna drog några preliminära
slutsatser. Kort efter seminariet skickades en preliminär analys ut till deltagarna för kommentarer.
Uppläggningen av seminarierna framstår kanske inte som så märkvärdig eller unik, men det
svåra är att få en sådan uppläggning att fungera både på deltagarnas och på forskarnas vill154

kor. Vi kan sammanfatta de centrala inslagen i strävan efter att skapa en reflekterande gemenskap i följande punkter:
1. att skapa en hög delaktighet före, under och efter seminarietillfällena
2. att se till att det finns tid och utrymme för utveckling för deltagarna och att inte produktionslogiken i den egna organisationen tar över (Ellström 2004)
3. att skapa tillit och öppenhet för att möjliggöra en kritisk diskussion på seminarierna
4. att hela tiden dokumentera det som görs (i intervjuer, gruppdiskussioner, analyser)
5. en kontinuerlig och snabb återföring av dokumentationen för att få reaktioner och
synpunkter
6. att utgå från olika fallstudier för att visa på variation i genomförandet och därmed
underlätta lärande och reflektion
7. att koppla erfarenheterna till tidigare forskning
8. att utveckla begrepp och analysmodeller, som ger nya insikter tillsammans med deltagarna.
Att föra in ett kritiskt perspektiv
Det finns en risk med för mycket närhet till deltagarna och en för stark involvering, nämligen
att forskningen blir okritisk. Aktionsforskare har i vissa fall tagit på sig ett eget ansvar för att
driva en utveckling. Forskningen kan då bli något man gör för deltagarna, inte tillsammans
med dem.
Närheten till praktiken är viktig för att få förståelse om vilka mekanismer som leder till en
bestående förändring. För att komma åt problemen med kortsiktiga projektlösningar handlar
det om att forskaren måste få tillträde till ”the back stage” (Goffman, 1974). Det handlar
framförallt om att förstå skillnaden mellan vad som sägs (espoused theories) och vad som
görs (theories in use) (Argyris, 1985). Det är möjligen svårare än någonsin att skilja mellan
retorik och praktik, framförallt när det gäller organisationsutveckling och hälsoarbete.
Närhet förutsätter deltagande. Den interaktive forskaren deltar, men observerar inte på ett
traditionellt och distanserat sätt. I stället för deltagande observation kan man tala om deltagande erfarenhet. Forskarna och deltagarna gör gemensamma erfarenheter som bygger på
en nyfikenhet och en lust att lära – att förstå ett fenomen bättre, att lösa ett problem, att
upptäcka något nytt, att förklara något, att tydliggöra något som tidigare var dolt. Men den
nya kunskapen används på olika sätt och med skilda syften – i ett utvecklingssammanhang
respektive ett forskningssammanhang.
Den interaktiva forskarrollen blir mer komplex jämfört med mycket av den traditionella akademiska forskningen. En interaktiv forskare måste – förutom sin teoretiska kompetens och
sitt metodkunnande – framförallt kunna samverka med deltagarna. Det är en samverkan i
olika miljöer och på skilda nivåer med varierande och skiftande förutsättningar. Det handlar
om att kunna hantera olika dilemman som uppstår i lär- och utvecklingsprocesserna, bl.a.
följande:
 att kunna skapa närhet, men ändå behålla förmågan till distans
 att lyssna in och förstå det lokala perspektivet, men samtidigt sträva efter generell
kunskap20
 att förstå värdet av praktiken, utan att det sker på bekostnad av teorin

20

Hill Collins (1998) talar om aktionsforskaren som ”the outsider from within” (jfr Eikeland 2006).
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att inge förtroende och skapa tillit, men ändå våga vara kritisk, trots att resultatet kan
drabba de berörda (framförallt projektledare, ansvariga och chefer)
att tänka strategiskt utifrån ett forskningsintresse, men att ändå kunna göra etiska
avvägningar
att vara en del av en utvecklingsprocess, men ändå inte fångas av den
att ha tydliga värderingar och våga ta ställning, men ändå våga ifrågasätta och förändra de egna utgångspunkterna
att kunna utgå från ett lokalt och avgränsat perspektiv, men att ändå koppla det till
en helhetsförståelse och en strukturell analys
att ha god kunskap om den egna disciplinen, men samtidigt sträva efter en tvärvetenskaplig förståelse.

Att intervjua deltagare på olika nivåer i en organisation är ett sätt att ”öppna upp” för en
kritisk analys av olika intressen och skilda förutsättningar för deltagande i ett utvecklingsarbete. Ett annat sätt att skapa genomskinlighet är att låta deltagare berätta för varandra om
sina erfarenheter och möjligheter att påverka utvecklingsarbetet. Syftet med vår utvärdering
var att skapa ett frirum för kritisk reflektion med stöd av forskningen. Det handlade om att
skapa förutsättningar för deltagarna att få distans till de egna erfarenheterna.
Hur får man deltagare att berätta om sina svårigheter för okända personer och projektfinansiärer? Här var fallstudierna en ingång genom att de gjordes av en utomstående forskare
(Randle). Ett annat sätt var att visa på alternativa arbetssätt med konkreta exempel, bl.a.
genom att deltagare från olika projekt visade på skilda lösningar på samma hälsoproblem. Vi
var noga med att betona att det inte fanns någon rätt eller fel lösning och att misstag var
tillåtna, ja till och med nödvändiga för innovation och lärande.
Det är svårt att bedöma hur väl vi lyckats med att skapa en kritisk dialog, men delvis har vi
gjort det, eftersom en rad problem och svårigheter i hälsoarbetet har lagts på bordet. Vi var
medvetna om att det första seminarietillfället var särskilt viktigt eftersom det lätt blir normbildande (jfr Andersson m.fl. 2005; Björn m.fl. 2002). Det gäller därför att vid det tillfället
välja projekt och personer som accepterar en öppenhet och en kritisk granskning utifrån.
Att dokumentera erfarenheter
En interaktiv forskning kan handla om att dokumentera erfarenheter så att de blir tillgängliga
och inspirerande för både deltagare och utomstående intressenter. Vi organiserade dokumentationen som ett arbete med en gemensam analys som bl.a. skulle resultera i olika rapporter och en gemensamt framtagen skrift. Forskarna tog det största ansvaret i detta arbete,
men vi var noga med att återföra och löpande diskutera resultaten med deltagarna. Vi ville
göra något tillsammans med deltagarna på riktigt – skapa ”ett tredje felles”, dvs. något som
vi ägde tillsammans (Tofteng 2005).
Det finns flera poänger med en sådan dokumentation. Utgångspunkten för den gemensamma kunskapsbildningen blir samhandling, snarare än samtal. Det är ett konkret arbete som
ska utföras och som kräver att uppgifter genomförs och att tider hålls. Resultatet blir en
produkt som skapats gemensamt. Den skrivna texten kan utgöra underlag för egen reflektion
och en diskussion i projekten. Det handlar om att synliggöra egna och andras erfarenheter så
att de blir trovärdiga och legitima i den egna organisationen. Ett annat viktigt syfte är att
sprida erfarenheterna till andra intresserade. En offentligt finansierad satsning på flera 10tals miljoner är inte – eller främst – till för organisationen där projektet bedrivs utan skall
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komma till användning på bred front. Referensgruppen, som representerar arbetsmarknadens parter på den offentliga sidan, får tillgång till ett material som de kan använda i sitt
eget utvecklingsarbete. En planering för fortsatt spridning pågår, där deltagare och forskare
tillsammans medverkar på nationella konferenser och seminarier. Konkreta och levande exempel kan då varvas med analys och helhetsförståelse.
Frågan är vilken betydelse en sådan gemensam dokumentation har ur ett vetenskapligt perspektiv. Den gemensamma skriften är inte i första hand tänkt för andra forskare, men vi tror
ändå att den har ett värde för fortsatt forskning. Resultaten kommer att analyseras vidare
och presenteras i olika vetenskapliga artiklar.
Interaktiv forskning som praktik
Hur gestaltar man interaktiva forskningsmetoder i en forskningspraktik?
Den interaktiva processen har skett på tre olika nivåer under forskningsprojektets utvecklingsprocess. Nivå ett är den gemensamma kunskapsutveckling som har skett mellan de olika
forskarna i forskargruppen utifrån en strävan att bidra till en gemensam förståelse omkring
ett komplext fenomen. Nivå två har handlat om den kunskapsutveckling som har skett mellan forskarna och representanter från uppdragsgivaren (VINNOVA) och beställaren av forskningsuppdraget (Näringsdepartementet). Nivå tre beskriver den gemensamma kunskapsutvecklingen som har utvecklats mellan forskargruppen och representanter från praktiken i de
olika projekten, vilka representerar myndigheter, landsting, kommuner, enskilda företag,
andra forskningsinstitutioner och universitet, företagshälsovård etc.
Forskargruppen diskuterade förslag till planering och upplägg i studien tillsammans med en
handläggare på VINNOVA samt med deltagare från referensgruppen. Detta skedde löpande
under hela projekttiden. Framförallt diskuterade vi upplägg för fallstudier och semiarier samt
den gemensamma skriftens framväxt. Vi diskuterade också på vilket sätt vi avsåg att använda
seminarierna som underlag för datainsamling. Ett resultat blev att vi valde att dela in de olika
seminarietillfällena i olika teman så att de sammantaget skulle bilda en frågeställning som vi
i forskargruppen ville använda och beskriva i vår analys. Frågor som forskargruppen har haft
med sig under hela forskningsprocessen är hur resultaten från denna process kan användas i
en praktik under pågående forskningsprocess samt hur lärdomarna kan användas för att
utveckla projekt i framtiden. Inför varje seminarietillfälle erbjöds de olika projekten att medverka utifrån valt temaområde. Deltagarna föreslog själva vilket temaområde som passade
bäst ihop med deras verksamhet. De flesta projekten deltog med presentationer under seminarieserien. Enbart 5 av de medverkande 18 projekten valde att avstå. Deras motivering
för att avstå var att projekttiden redan hade löpt ut under 2003 och att de saknade resurser
för medverkan.
En person i forskargruppen utvecklade som nämnts ett kontaktnät med projektledare och
deltagare i de olika projekten, genomförde intervjuer och enkäter, samt dokumenterade och
återkopplade intervjuer Den praktiska planeringen och förberedelsearbetet inför seminarierna genomfördes av deltagare från forskargruppen tillsammans med en analytiker från
VINNOVA. Forskargruppen ansvarade för att skriva de olika kapitlen i den gemensamma
skriften utifrån dokumentation från seminarier och datainsamling. Forskargruppen utvecklade också intervjuguider, diskuterade tolkning av forskningsresultat samt bedömde resultaten
av enkäter och intervjuer i en gemensam process.
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Genom möten med praktiken vid seminarier och under intervjuer fick forskargruppen ta del
av erfarenheter av utvecklingsarbetet i projekten. Bland annat handlade erfarenheterna om
hur man utvecklar friskfaktorer och nya metoder och modeller för detta. Mötena bidrog till
att utveckla en gemensam kunskapsbildning om hur olika vetenskapliga perspektiv kompletterar varandra i förståelse av samspelet mellan individ och organisation.
Genom fallstudier och interaktiva förhållningssätt kan man som forskare pröva olika tolkningar med deltagarna i syfte att beskriva komplexiteten i problemet. När deltagare i ett
utvecklingsarbete får beskriva sin praktik för forskarvärlden kan forskaren lära av praktiken i
syfte att uppnå en djupare förståelse. Med hjälp av tidigare teorier kan forskaren då utveckla
både praktikens förståelse av sig själv, men också bidra till att vidareutveckla begrepp och
teorier. Alla deltagare – totalt ungefär 130 - som medverkade under forsknings- och utvecklingsarbetet deltog i processen att ta fram den gemensamma skriften.
Genom att deltagare från projekten har medverkat under seminarieserien har deltagarna
uppnått en fördjupad förståelse omkring den egna verksamhetens behov och utvecklingsarbetets potential, vilket har lett till att organisationerna i vissa fall har satsat ytterligare resurser på utvecklingsarbetet. Bland annat har forskarna bjudits in för att medverka i spridningsaktiviteter med syftet att ge ett kritiskt perspektiv på utvecklingsprocessen. Denna lärprocess, som sker mellan olika deltagare och mellan forskning och praktik, har bidragit till att
flera deltagare upplever sig stärkta i sin egen yrkesroll och i sitt uppdrag.

Exempel på analys
”Science is the continuation of common sense.” Quine

Kan vi då visa på det teoretiska värdet av den interaktiva forskningsansatsen? Det är kanske
för tidigt att svara på just i det här fallet, men vi har andra erfarenheter som pekar i den riktningen (Svensson m.fl. 2002; Aagaard Nielsen & Svensson 2006).
Vi ska ändå ta upp och diskutera en frågeställning som vi fått hjälp med att utveckla i vårt
FoU-projekt. Det handlar om att få en fördjupad förståelse för hur utvärdering kan användas
på olika sätt i ett utvecklingsarbete.
I utvecklingsprojekt ställs det vanligtvis krav på att det ska finnas en utvärdering. Men utvärdering kan betyda olika saker och användas för skilda syften. I tabell 2 har vi renodlat två
synsätt på utvärdering. De ska ses som idealtyper och som hjälpmedel för en analys, inte
som en värdering eller rangordning. Båda kan vara användbara, beroende på syfte och sammanhang. Synsätten speglar två sätt att se på utveckling, men kan också betraktas som ändpunkter på en skala. De kan ses som ett kluster av faktorer som ofta hänger samman, statistiskt och ideologiskt, men inte nödvändigtvis logiskt. I vårt fall använder vi indelningen som
en analysmodell, där de olika synsätten utgör renodlade (idealtypiska) beskrivningar av skilda sätt att göra utvärderingar. I stället för att se de två ”tankemodellerna” som motsatta och
alternativa ska de ses som komplementära. Hur de ska kombineras kan endast avgöras i det
enskilda fallet.
I det ena fallet utgår man från en planeringsstrategi, som bygger på ett linjärt, mekaniskt och
styrt synsätt på utveckling. Utifrån detta perspektiv blir det naturligt att använda utvärderingen för att mäta och kontrollera resultatet, vilket ofta sker efteråt (summativt). Kommunikationen riktar sig till de ansvariga och är enkelriktad. Det handlar om att informera – bekantgöra. Informationen presenteras huvudsakligen i skriftlig form och bygger på ett distan158

serat förhållningssätt till de berörda som betraktas ”utifrån”. Förutsättningarna är slutna och
förutbestämda i synen på hur utvecklingsarbetet ska organiseras. Prioriteringen av utvärderingen är oftast låg och bygger på ett mer anpassningsinriktat lärande. Beställarna av utvärderingen söker svar på bland annat följande frågor: Blev resultatet det som förväntades? Har
man uppnått de mål eller löst de problem som projektet utgick från? En sådan utvärdering
har karaktären av revision och är snarast en uppföljning. Utgångspunkterna, förutsättningarna eller realismen i målsättningarna är inte föremål för analys i forskargruppen. Det handlar
inte om att värdera – dvs. att bedöma värdet av – ett projekt, utan mer om att konstatera
vad som har hänt. Den här typen av utvärdering är relevant i resultatinriktade, mer avgränsade projekt – som bygg- och anläggningsprojekt, produktutveckling, kvalitetsarbete m.m.
Det är en nödvändig del i den typ av projekt som arbetsmiljöarbetet på Posten är ett exempel på.
Inriktning
Mål
Effekter
Rapportering
Perspektiv
Kommunikation
Förhållningssätt
Förutsättningar
Lärande

FÖR PLANERING

FÖR UTVECKLING

Resultat (summativ)
Mätning/kontroll
Tydliggöra
Skriftlig
Uppifrån
Envägs
Distanserat
Slutet, förutsägbart
Anpassningsinriktat

Process (formativ)
Lärande/förståelse
Nyttiggöra
Muntlig och skriftlig
Integrerad nerifrån och uppifrån
Tvåvägs
Närhet
Öppet, oförutsägbart
Utvecklingsinriktat

Tabell 2. Två synsätt på och målsättningar med utvärdering.

I det andra typfallet ses lärande som en central del i utvecklingsarbetet och även i organiseringen av utvärderingen. Denna syn på lärande, dvs. som något som är nära kopplat till utveckling, är tydlig i utvecklingsstrategier som bygger på samverkan i innovationssystem, kluster, partnerskap och nätverk. Utvärdering sker löpande för att ge en fördjupad förståelse av
både mål och metoder. Avsikten är att utvärderingen ska komma till nytta i utvecklingsarbetet – dvs. nyttiggöras, inte bara tydliggöras – både för berörda och utomstående. Perspektivet och arbetsformerna i utvärderingen utgår från verksamhetens behov och deltagarnas
intressen, men i en vid mening. Genomförandet förutsätter dialog och närhet till deltagarna
samt en löpande rapportering i interaktiva former. Lärandet är utvecklingsinriktat, vilket innebär att medel, mål samt förutsättningar för att genomföra projektet analyseras.
De allra flesta projekten som vi har studerat förespråkar en öppen och lärande ansats. Med
det menas att gjorda erfarenheter i projektet ska påverka beslut om framtida aktiviteter.
Flera projektledare är uttalat kritiska till användandet av linjära utvecklingsmodeller, där
projekt planeras i förväg och implementeras enligt en detaljerad plan. Det betyder inte att
planering är oviktigt, men en utvärdering som för mycket riktar in sig på att följa mätbara
och kortsiktiga resultat kan leda fel och därmed försvåra en hållbar utveckling.
I vår forskning ville vi alltså se om utvärdering och lärande använts för att göra resultaten av
projekten mer hållbara. Vi ville se om utvecklingsarbetet har blivit mer strategiskt, långsiktigt
och systematiskt genom att utvärdering har använts för att reflektera över både mål och
medel. Dialogen med deltagarna har hjälpt oss att bättre förstå skillnaden mellan resultat
och effekter, framförallt med hjälp av begreppet lärande. I detta exempel har lärandet
kopplats till olika synsätt på utvärdering. För att driva resultatinriktade projekt krävs plane159

ring, en resultatinriktad utvärdering och ett anpassningsinriktat lärande. För att åstadkomma långsiktiga effekter visar forskning att det i stället krävs en öppen ansats med en processinriktad utvärdering som bygger på ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2004).

Arbetsmiljöutvecklingsprojektet
Utifrån de gemensamma diskussionerna mellan Posten och forskarna i samband med initieringen av projektet framstod det klart att båda parter önskade en hög grad av interaktion
och täta kontakter under projektets förlopp. Det fanns också en enighet om att projektens
inriktning skulle kunna förändras utifrån den kunskap som växte fram efterhand. Upplägget
av samverkan baserades därför till stor del på en modell för interaktiv forskning som tidigare
utvecklats vid Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO) vid Linköpings universitet (Ellström m. fl. 1999).
En modell för interaktiv forskning
Modellen syftar till att både producera forskningsresultat av god vetenskaplig kvalitet, såväl
som praktiskt användbara resultat som bas för åtgärder. Modellen bygger på att det finns en
tydlig uppdelning av intressen, ansvar, befogenhet och kompetens mellan forskare och deltagare inom ramen för den samverkan som sker. Det bör också tydligt avspeglas i arbetsfördelningen dem emellan. Utgångspunkten är att det finns ett praktiksystem och ett forskningssystem som samverkar med varandra. I inledningen av samarbetet träffas projektdeltagare och forskare för att diskutera och besluta om de frågeställningar som respektive part är
intresserad av att få belysta, och för att gemensamt definiera de frågeställningar som båda
parterna är intresserade av. Dessa frågeställningar styr forskarnas val av teoretisk referensram, datainsamling och den följande analysen. Resultaten diskuteras, tolkas och konceptualiseras i en gemensam process. Ansvaret för att agera och genomföra praktiska förändringar i
verksamheten ligger på projektdeltagarna. Efter att åtgärderna är genomförda kan en ny
diskussion mellan forskare och deltagare äga rum för att definiera de nya frågeställningar
som man gemensamt är intresserade av. Finner man att det finns förutsättningar för, och ett
gemensamt intresse av att gå vidare fortsätter man i ett nytt varv enligt modellen i figur 1.
Genomförande
Som ansvarig från Posten utsågs en projektledare och en partssammansatt projektgrupp.
Det var denna grupp som interagerade med gruppen av forskare under projekttiden. Den
gemensamma forsknings- och utvecklingsuppgiften definierades inför var och en av projektets olika fraser genom ingående diskussioner vid ett antal tillfällen och i samband med förhandlingar som avslutades med kontraktsskrivning. Forskarna samlade in data i början av
varje fas. De metoder som användes för detta var enkäter, intervjuer, mätningar av arbetsmiljöfaktorer, kunskapssammanställningar, samt laboratorietester av fysiska lösningsförslag.
Resultaten från datainsamlingen diskuterades och tolkades vid regelbundna och täta projektgruppsmöten, lärandelaboratorier eller seminarier. Fördjupade analyser genomfördes
som en följd av dessa tolkningsdiskussioner.
Den första fasen innebar i huvudsak en beskrivning av problemen och en prioritering av de
åtgärdsinriktningar som bearbetades vidare. I de efterföljande faserna utarbetades arbetsmiljöåtgärderna utifrån tekniska och organisatoriska synvinklar, och planer för implementering togs fram. I den sista fasen utvärderades implementeringen av arbetsmiljöåtgärderna,
dels i ett pilotfall, och dels för ett trettiotal postkontor.
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Figur 1. CMTO-modellen för interaktiv forskning (Ellström m.fl. 1999).

De problem som inledningsvis identifierades var dels bristande delaktighet bland brevbärarna i samband med införandet av ”Bästa Metod”, dels att upplärningstiden för det nya arbetssättet var längre än vad Posten räknat med, något som medförde tidspress för brevbärarna under den första tiden. Vidare identifierades hög fysisk belastning för vissa kombinationer av arbetskrav. De arbetsmiljöåtgärder som utvecklades var 1) en ny manual med processbeskrivningar av hur arbetet skulle organiseras, utrustas och utföras som en del av ledningssystemet, 2) arbetsteknikutbildning till samtliga brevbärare i Sverige, 3) ny belysning på
sorteringsfacken, samt 4) ny märkning av namn och adresser till adressaterna på de nya sorteringsfacken. Vidare utarbetades rekommendationer för hur arbetsuppgifter skulle kombineras för att inte ge för höga fysiska belastningar. Arbetsmiljöåtgärderna infördes vid samtliga postkontor i Sverige under en tidsperiod på ca två år, bl. a. genom en implementeringsgrupp vid Posten och annan kontrakterad personal.
Forskargruppen har publicerat resultat från detta projekt inom områdena upplärning, belysning och synergonomi, fysisk belastning samt intervention. Forskningsresultaten har haft så
generell karaktär att de kunnat publiceras internationellt och akademiskt (sju magisteruppsatser eller motsvarande samt bidrag till två doktorsavhandlingar, se www.ikp.liu.se/iav).

Diskussion och slutsatser
De två presenterade fallen kan illustrera hur en interaktiv forskningsansats kan bidra till att
stödja utveckling och spridning av projekterfarenheter men även hur den interaktiva ansatsen kan vara ett medel för att generera teoretisk kunskap – för att identifiera och förstå
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mera av mekanismerna i ett hållbart arbetsmiljö- och hälsoarbete.21 Vi har i båda fallen försökt att hantera de inledningsvis nämnda svårigheterna med aktionsforskning genom att inte
ta på oss ett utvecklingsansvar, att arbeta i självständiga forskargrupper, att ha en bred och
tvärvetenskaplig forskningskompetens och att inte ge upp forskningens inneboende krav på
vetenskaplig dokumentation och insyn (i form av artiklar, skrifter och avhandlingar) samt
rätten att oberoende publicera resultat. Att ha finansiering för att kunna arbeta långsiktigt
har varit ytterligare ett sätt.
Vad skiljer interaktiv forskning från aktionsforskning?
I detta avsnitt lyfter vi fram några skillnader mellan interaktiv forskning och aktionsforskning.
Aktionsforskningen betonar starkare kravet på praktisk utveckling, medan den interaktiva
forskningen tydligare fokuserar på mer generell kunskaps- och teoriutveckling. Kravet på
jämlika och ömsesidiga relationer till deltagarna är vanligt i aktionsforskningen, bl.a. i Participatory Action Research (Fals Borda 2001), i deltagarorienterad forskning (Park 2001), i Cogenerative Action Research (Greenwood & Levin 1998), Co-operative Inquiry (Heron & Reason 2001). Men relationerna bygger framförallt på att forskarna ska bidra till en praktisk utveckling, och i mindre grad på att deltagarna ska bidra till det teoretiska arbetet.
Man kan se aktionsforskning och en interaktiv ansats som exempel på en deltagarorienterad
forskning (Holmer & Starrin 1993). Till denna kan även räknas självstyrd forskning (barfotaforskning, självförvaltande forskning eller user-led research). I tabell 3 har vi försökt illustrera
några skillnader, trots de likheter som finns mellan dessa forskningstraditioner. I den interaktiva forskningen är ansvaret för att driva processen framåt delat, i aktionsforskningen ligger
det huvudsakligen hos forskarna. I den deltagarstyrda forskningen ligger ansvaret hos deltagarna. När det gäller syftet kan det finnas en viss skillnad. Teoriutveckling betonas starkare i
den interaktiva forskningen, medan utveckling och problemlösning är det centrala i en självstyrd forskning. Aktionsforskning försöker kombinera dessa båda syften.
Drivningsansvar
Syfte

Interaktiv forskning

Aktionsforskning

Delat mellan deltagare
och forskare
Teoriutveckling och
generaliserbar kunskap, men även kunskap för utveckling av
praktiken

Forskarna

Deltagarstyrd forskning
Deltagarna

Utveckling av praktiken och lokala teorier

Utveckling av praktiken

Tabell 3. Några skillnader mellan olika traditioner inom en deltagarorienterad forskning (jfr Holmer
och Starrin 1993).

I vår utvärdering utgjorde analysseminarierna en viktig del. Hur skiljer sig dessa seminarier
från de metoder för dialog som använts, framförallt i de nordiska länderna? Lise Drewes Nielsen (2006) gör en genomgång av olika typer av konferenser som haft olika utbredning i
skilda länder. Sökkonferenser användes framförallt i Norge, bl.a. för lokal utveckling med
bred delaktighet. Dialogkonferenser är en vanlig metod i Sverige och Norge. I Danmark är
21

Det finns tecken på att den interaktiva forskningen röner en större acceptans i forskarsamhället och hos
finansiärer. Etableringen av HELIX– ett Centre of Excellence i Linköping – med finansiering från VINNOVA är ett
tecken på detta. I VINNOVAs utlysning i samarbete med Vårdalstiftelsen förespråkas en interaktiv forskning.
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framtidsverkstäder och forskningsverkstäder metoder som används, framförallt på Roskilde
universitet och på Danmarks Tekniska Högskola (Aagaard Nielsen & Svensson 2006).
Alla dessa metoder kan sägas utgöra en reaktion på den tidiga aktionsforskningens svårigheter. Målet var därför att utveckla alternativa metoder som byggde på direkt interaktion, ett
högt deltagande, gemensamt lärande mellan forskare och deltagare, nätverkssamarbete,
samtidig spridning och förändring. Mål och visioner ansågs viktigare att diskutera än omedelbara problem och lösningar av dessa.
Men det finns också skillnader mellan dessa metoder. I dialogkonferenserna har forskningens fokus allt mer skiftat – från teoriutveckling till praktiskt utvecklingsstöd till aktörer och
organisationer på ”marknadens” villkor. På det sättet har delar av aktionsforskningen blivit
ett verktyg för att administrera och stödja stora utvecklingsprogram – i Sverige, men framförallt i Norge. Sökkonferenserna och Framtidsverkstäderna har dock behållit en kritisk, demokratisk och teoretisk ambition. Framtidsverkstäderna har haft svårt att genomföra de
förslag och utopier som arbetats fram.
I våra analysseminarier har vi betonat vikten av att tillsammans skapa en generell kunskap –
att förstå hur ett hållbart hälsoarbete kan organiseras. Genom strategier, systematik och
verktyg för spridning bidrar forskningsprocessen till kunskapsutveckling både hos forskare
och hos deltagare. Forskningsintresset har starkare betonats i våra seminarier om man jämför med sök- och dialogkonferenserna. Den kritiska ambitionen är gemensam med forsknings- och framtidsverkstäderna, där också våra seminarier syftat till att visa på möjligheter
till förändring och att finna alternativa lösningar i ett hållbart hälsoarbete. Men i framtidsverkstäderna sker dessa aktiviteter ofta utanför systemen – där syftet är att skapa utopier –
och de leder sällan till praktiska resultat, åtminstone inte på kort sikt (Aagaard Nielsen &
Nielsen 2006).
Vad kan den interaktiva forskningen bidra med?
Den interaktiva forskningen representeras inte av en viss metod, utan det handlar mer om
ett förhållningssätt som kan innefatta olika metoder – intervjuer, fokusgrupper, enkäter
(som används i den gemensamma analysen), dialog- och analysseminarier, deltagande erfarenhet, egenutvärdering m.m.
Frågan om validitet22 – dvs. giltigheten och kvaliteten – diskuteras sällan inom aktionsforskningen och inte heller kraven på generaliserbar kunskap. I det avseendet är den interaktiva
forskningen mer traditionell jämfört med aktionsforskningen. Den interaktiva forskningen
har inte gett upp ambitionen om generaliserbara forskningsresultat, något som dock en del
aktionsforskare har gjort. Men att generalisera kan betyda olika saker, och generell kunskap
kan även erhållas med hjälp av fallstudier (Svensson 2002). Det handlar då om att göra mer
kontextuella och täta beskrivningar inom ramen för en eller flera fallstudier. Med hjälp av
flera fallstudier kan man urskilja ett mönster och se olika mekanismer på organisations- och
samhällsnivån.
22

Validitet handlar inte om ett faktum är sant, utan om hur slutsatser dras och hur underbyggd en argumentation är (Sober 2005). Det finns olika former av validitet – demokratisk, katalytisk, dialogbaserad samt som resultat och process (Herr & Anderson 2005). Validitet definieras på en rad olika sätt – i termer av trovärdighet,
skicklighet, integritet, öppenhet m.m. (jfr Eikeland 2006). En annan vanlig indelning är mellan intern och extern
validitet. Den interna validiteten gäller giltigheten i den aktuella studien, medan den externa validiteten handlar om att kunna tillämpa resultaten i andra sammanhang.
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Vi menar – liksom Eikeland (2006) – att aktionsforskningen och den interaktiva forskningen
inte kan bortse från traditionella validitetskrav. Den interaktiva forskningen kan, tvärtom,
öka validiteten och därmed bidra till att utveckla den akademiska, distanserade forskningen.
Validitetsprövningen sker inte längre enbart inom akademins väggar, utan i en dialog med
deltagare och det omgivande samhället. På det sättet skapas en högre validitet och en mer
robust kunskap, hävdar en del forskare (Gibbons m.fl. 1994; jfr Eikeland 2006; Gunnarsson
2006). Riskerna med att förvandla deltagarna till forskningsobjekt kan också synliggöras.
I den interaktiva forskningen handlar det om att forska med – inte på deltagarna. Det innebär ett öppet och kritiskt kunskapssökande i form av en gemensam kunskapsbildning styrd
av nyfikenhet och kunskapslust. Förutsättningar för en gemensam kunskapsbildning har funnits eller skapats – i form av deltagarnas intresse, tid, resurser, stöd från finansiärer och ansvariga, m.m. I båda de beskrivna fallen har vi arbetat i forskargrupper med regelbundna
egna möten och strävat efter att i perioder hålla en kritisk distans till det vi studerat.
Interaktiv forskning är arbetskrävande och förutsätter att forskare och deltagare är beredda
att medverka och investera tid och resurser i forskningen. Den ställer krav på en bred kunskap hos forskarna och är mer arbetsintensiv både för forskare och för deltagare – i datainsamling, dialog, möten med människor – feedback osv. En av forskarna har exempelvis
kommunicerat med varje projektledare över 10 gånger per e-post samt pratat med varje
projektledare mellan 2-10 gånger i telefon samt träffat flera (utvalda) personer vid ett flertal
tillfällen vid intervjuer. Utöver detta tillkommer samtal och kommunikation med olika deltagare om projektrelaterade problem och annat. Denna typ av datainsamling är en del av relationsbyggandet.
I en interaktiv forskningsansats behöver deltagarna vara involverade och engagerade under
hela forskningsprocessen. Det sker genom aktivt deltagande på seminarier som kräver förberedelser – samverkan på organisationsnivå, besvarande av enkäter, muntlig kommunikation
och e-post och genom att bidra med kritiska kommentarer till producerad text.
Huvudmotivet för att vi valde en interaktiv ansats var att fokus i utvärderingsprojektet var
att sprida erfarenheter, lära och bidra till en gemensam kunskapsutveckling från deltagande
projekt och sprida erfarenheterna utanför de 18 projekten. Utvärderingens yttersta mål var
söka en fördjupad förståelse samt att identifiera mekanismer om hur man organiserar för
utvecklingsarbete som också kan leda till hållbar utveckling. Den fördjupade förståelsen har
bland annat lett till en teoriutveckling omkring förmedlande instanser mellan resultat och
effekter samt en ökad utvecklingskompetens hos deltagarna, ömsesidig respekt och tillit
mellan forskare och deltagare. Forskningsprocessen baseras på att man lyckas att skapa en
reflekterande och kritisk gemenskap med hög validitet. Den interaktiva ansatsen kan då ge
en mer robust kunskap som samtidigt ger förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.
Vi har med denna forskningsansats kunnat identifiera ett antal förutsättningar och förhållanden som varit viktiga för att projekt leder till resultat och hållbara effekter. Vi har däremot i våra två fall inte kunnat studera de långsiktiga effekterna, eftersom forskningsprojekten pågått en begränsad tidsperiod. Utan den interaktiva ansatsen och det förtroende som
byggdes upp mellan forskarna och projektdeltagarna hade flera av de viktiga forskningsresultaten aldrig kommit fram. Detta har handlat om att kritiskt granska de förhållanden och förutsättningar som gäller i organisationer och projekt, bl. a. initieringsnivå, finansiering, beslutsprocesser, prioritet och överföringsfasen från projekt till verksamheten. Det är dock inte
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bara forskarna som ska vara kritiska och självkritiska, utan det handlar om att organisera
lärprocesser som stimulerar och stödjer deltagarna att kritiskt granska det egna utvecklingsarbetet.
En interaktiv forskningsansats är inte tillämplig i alla sammanhang, men kan vara ett lämpligt
alternativ i vissa situationer främst för att få en djupare insikt i vad som pågår i en organisation och för att få tillträde till processer som annars är dolda. Vidare skapas en bättre delaktighet och ett djupare engagemang bland de berörda. De ges möjligheter att jämföra sina
erfarenheter med andras, att se på sina egna med nya perspektiv, att lära sig mer och bygga
nätverk av nya kontakter – förhållanden som dessutom är viktiga för en hållbar utveckling.
Förutsättningarna för kunskapsspridningen förbättras påtagligt när också deltagarna bidrar
med sitt engagemang och sin insikt.
En interaktiv forskning bygger på en kritisk realistisk grund (Svensson m.fl. 2002). Det betyder att den utgår från vad som faktiskt händer – inte vad som ser ut att hända eller vad en
mer oförmedlad förståelse ger vid handen. I en kritisk realistisk teori är regler, makt, resurser m.m. viktiga begränsningar för handlandet, men också möjligheter för att påverka organisationer och institutioner. En hållbar utveckling kan inte bygga på diskurser, retorik och
projektplaner inom ramen för en postmodernistisk, relativistisk ansats. Den måste utgå från
verkliga – materiella och sociala, men också individuella – förändringar.
Vi ska avsluta med att citera och sammanfatta Eikeland (2006, s. 232), som formulerar kraven på validitet i den samhällsvetenskapliga forskningen på följande sätt:
”Den viktigaste regeln för att säkra en hög validitet är att göra forskningsprocessen
tydlig och genomskinlig, utsatt för granskning samt begriplig genom en dialog med
deltagare och andra forskare. Den viktigaste uppgiften för aktionsforskningen är att
göra det möjligt för deltagare att utan risker för egen eller andras del observera, berätta om och förstå – men också att förändra – det som faktiskt händer. Fokus är alltså vad människor faktiskt gör – inte vad de säger att de gör. På det här sättet skapas
en kollektiv motkultur som gör det möjligt att lära – både för individen och kollektivet
– om vad som faktiskt sker och samtidigt visa hur saker kan göras bättre.”
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DEL IV: ARBETSMILJÖARBETE I EU OCH NORDEN
Sedan närmare ett sekel pågår ett internationellt samarbete för att bidra till humana arbetsvillkor och social rättvisa. Samarbetet sker främst genom the International Labour Organisation (ILO) genom formulerande av miniminormer, rekommendationer, mål och program
samt forskningssamarbete för att öka kunskapen om hälsa och ohälsa. I ett internationellt
perspektiv har vi i Europa och de nordiska länderna hälsomässigt goda förutsättningar. Sjukdomar som HIV/AIDS, malaria, tuberkulos och kroniska sjukdomar är inte vanligt förekommande, vilket de är i många andra länder. Istället är den arbetsrelaterade ohälsan i fokus,
trots en avsevärd förbättring av arbetsmiljön under det senaste seklet. Samhällsutvecklingen
har lett till nya typer av arbeten, nya arbetsverktyg (som datorer) och användning av nya
kemiska ämnen (som nanopartiklar) vars effekter inte är helt kända än. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade ohälsan handlar därför om att genom
lagstiftning och regelverk eliminera kända riskfaktorer och genom forskning öka kunskapen
om nya riskfaktorer. Inom EU pågår samarbete med att formulera gemensamma direktiv och
standarder samt forskningssamarbete. Hur varje medlemsland har valt att utforma lagstiftning och regelverk, tillsyn och forskning inom arbetsmiljöområdet varierar dock.
Del IV fokuseras på förhållanden i de nordiska länderna, som i stora drag liknar varandra,
men där varje land har valt sin väg för hur arbetsmarknaden, lagstiftning, styrning av arbetsmiljöarbete och forskning etc. organiseras och finansieras. De nordiska länderna skiljer
sig t.ex. åt vad gäller formulering och användning av lagar och förordningar. I Sverige finns
en ramlag och mer specificerade förordningar och föreskrifter. I Norge har man en lag och
använder sig av föreskrifter, men minskar nu antalet föreskrifter. I Danmark har man guidelines medan man i Finland enbart använder sig av en lag. Det första kapitlet ger en introduktion till det internationella samarbetet, med fokus på EU och det nordiska samarbetet. Därefter beskrivs arbetsmiljöarbete i de fyra nordiska länderna. För respektive land beskrivs
gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, hur den arbetsrelaterade ohälsan
ser ut och hur arbetsmiljöarbete bedrivs. Likaså beskrivs centrala aktörer och forskningen
inom området. I tillägg till en ögonblicksbild av läget som det såg ut när respektive kapitel
skrevs görs också en belysning av utvecklingen inom området, eftersom arbetsmiljöområdet
är ett område i ständig förändring.
Kapitlen har skrivits av forskare från respektive nordiskt land. Varje kapitel har utformats
efter en gemensam mall för vad kapitlen skulle innehålla. Samtidigt ger respektive författare
sin personliga bild av situationen i det egna landet, genom att lyfta fram och belysa förhållanden och fakta som denne ansett som viktiga. Kapitlen möjliggör därför en jämförelse mellan de nordiska länderna på en övergripande nivå och väcker förhoppningsvis en nyfikenhet
hos läsaren att närmare sätta sig in i hur arbetsmiljöarbete bedrivs i Norden, med stöd av de
litteraturreferenser som ges i varje kapitel.
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10. AKTÖRER INOM ARBETSMILJÖARBETET. EN INTERNATIONELL UTBLICK
PER MALMBERG23
Bakgrund
Detta kapitel är skrivet från ett praktikerperspektiv och är därför i huvudsak deskriptivt. Det
baseras i hög utsträckning på organisationernas egna material som publiceras på eller är
tillgängliga via webben. Tonvikten har lagts på Europa, som har störst betydelse för svenska
förhållanden. Diskussionsavsnittet baseras på bland annat europafackens publikationer och
nyhetsbrev. Viktiga källor är skrifterna ”EU och arbetslivsfrågorna”(Johansson 2005), ”EU och
Arbetsmiljön” (Bergström, Tengberg & Randqvist 2001), samt inte minst ”Finding your way in
the European Union Health and Safety Policy. A trade union guide” (Jacobsen, Kempa & Vogel 2006). Däremot är den vetenskapliga litteraturen inom området citerad och diskuterad i
mycket begränsad omfattning. Intresserade forskare kan finna ett stort utbud av forskningspublikationer inom europeisk arbetsmiljö-, arbetsmarknads- och arbetsorganisationspolitik
på Arbetslivsinstitutets hemsidor 24under rubriken SALTSA (SALTSA 2006).

Översikt
Enligt olika beräkningar finns det ca 2,6 miljarder arbetstagare, varav 352 miljoner är barn
mellan 5 och 17 år. Två miljoner beräknas dö årligen i olyckor och arbetssjukdomar, 271 miljoner skadas och ca 160 miljoner drabbas av arbetssjukdom. Kostnaden för arbetsrelaterad
ohälsa och död beräknas till 4 procent av världens bruttonationalprodukt (GDP, Gross Domestic Product) (WHO 2005).
Den viktigaste internationella aktören inom arbetsmiljöområdet är International Labour Organisation (ILO) (ILO 2006). ILO:s högkvarter i Genève ligger på gångavstånd från världshälsoorganisationens (WHO) högkvarter som rymmer en liten men viktig avdelning för arbetsoch omgivningshälsa (WHO 2006). De två organisationerna samarbetar inom arbetsmiljöområdet (ILO/WHO 2003). Båda är globala, och fokuserar på arbetsmiljön i utvecklingsländerna,
där det finns stora problem med olycksfall inom t ex gruvindustrin och lantbruk, asbestskador, förgiftningar, exponering för cancerframkallande ämnen, arbetssjukdomar som stendammslunga samt barnarbete, problem som i stort sett har bemästrats i Västeuropa.
Den Europeiska unionen (EU) har några institutioner för att främja arbetsmiljöarbetet, som
Bilbao- och Dublininstituten. Den europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao fokuserar på information och kampanjer (Arbetsmiljöbyrån 2006), Dublininstitutet bedriver och finansierar forskning (EUROFOUND 2006). Däremot har EU inte någon motsvarighet till den amerikanska Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (OSHA 2006), som är tillsynsmyndighet,
utan varje europeiskt land har sina egna tillsynsmyndigheter, som det svenska Arbetsmiljöverket. Inom EU finns dock en arbetsmiljöinspektörskommitté, som bland annat genomför
jämförande studier i medlemsländer och rapporterar till kommissionen (Bergström, Tengberg & Randqvist 2001). EU har antagit ett ramdirektiv (89/391/EEG) som anger viktiga principer och minimikrav för hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i de 25 medlemsländerna
(Walters 2002; EU 2006).

23
24

Manus till kapitlet accepterat i september 2006.
Se Arbetsmiljöupplysningen, www.arbetsmiljoupplysningen.se
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Trepartssamverkan utgör den kanske viktigaste grunden för arbetsmiljöarbetet i Europa.
Europafacket (ETUC) och arbetsgivarorganisationerna (UNICE/UEAPME för privata stora respektive små företag samt CEEP för arbetsgivare inom den offentliga sektorn) deltar i trepartssamtal med EU (Bergström, Tengberg & Randqvist 2001). Bilbao- och Dublininstituten
bygger också på trepartssamverkan.
I de flesta europeiska länder är tillsyn och forskning inom arbetsmiljöområdet separerade,
liksom i USA där forskning och forskningsfinansiering hanteras av National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) (NIOSH 2006). Ett undantag är Storbritannien där tillsynsmyndigheterna Occupational Safety and Health Commission och Health and Safety Executive (HSE) dels har tillgång till egen forskningsenhet (HSE 2002) och dels finansierar annan
forskning. I några länder har den forskningsavdelning som tidigare (åtminstone tidvis) hört
till tillsynsmyndigheten brutits ut och bildat en självständig forskningsmyndighet, som t ex i
Danmark. I många länder inklusive Sverige är försäkringsbolag viktiga aktörer inom forskning
och utveckling av arbetsmiljöområdet. I t.ex. Frankrike och Tyskland har försäkringsbolagen
resonerat så att man kan minska kostnaderna för arbetsskadeförsäkringar med forskning och
utvecklingsarbete.
De nationella forskningsinstituten har varierande resurser och uppdrag, där instituten i Finland, Holland och Tyskland är relativt stora, men med ganska olika inriktning. Det holländska
institutet har t ex en stor andel av sina resurser avsatta för kvalificerad konsultverksamhet
(TNO 2006). I Frankrike finns en trepartsstyrd organisation för att stödja arbetsmiljöarbetet i
enskilda företag (ANACT och ARACT) (ANACT 2006) som inte bedriver egen forskning utan
enbart utvecklingsarbete, men där finns också ett partsstyrt nationellt institut (INRS, Institute National de Recherche et de Securité) som finansieras av en arbetsskadeförsäkringsfond
(INRS 2006). I Tyskland finns på motsvarande sätt HVBG (Haupverband der Gewerblichen
Berufsgenossenschaften) (HVBG 2006) med anor från Bismarcks dagar i slutet av 1800-talet,
som tar hand om förebyggande av olyckor, rehabilitering och utbetalning av försäkringar
samt utför forskning. I Tyskland finns också ett federalt forskningsinstitut BAUA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)(BAUA 2006). De viktigaste forskningsorganisationerna i de ursprungliga 14 EU-medlemsländerna samarbetar i ett nätverk som heter ”Partnership for European Research in Occupational Safety and Health” (PEROSH) (PEROSH 2006).
Ett initiativ som kan nämnas i detta sammanhang är projektet SALTSA, där svenska Arbetslivsinstitutet finansierade forskning om europeiska förhållanden inom områden som de centrala svenska fackförbunden var särskilt intresserade av (SALTSA 2006). SALTSA hade 2006 en
budget på drygt 1,2 m€/år.

Den globala nivån
ILO
The International Labour Organisation ILO grundades i samband med Versaillefreden 1919
efter första världskriget (med den ryska revolutionen som bakgrund) med syftet att bidra till
humana arbetsvillkor och social rättvisa. ILO hörde till dåvarande Nationernas förbund och
tillhör numera Förenta Nationerna (FN) (ILO 2006). Vid den Internationella arbetskonferensen i Philadelphia 1944 antogs en deklaration som slår fast att arbete inte är en handelsvara,
att yttrande- och föreningsfrihet är viktiga för ett hållbart framåtskridande och att fattigdom
var den än förekommer utgör ett hot mot välståndet i hela världen. Vidare sägs att alla na-
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tionella och internationella politiska åtgärder och särskilt de som är av ekonomisk och finansiell karaktär, skall bedömas utifrån om de bidrar till social rättvisa.
Ända sedan starten sammankallas en årligen återkommande internationell arbetskonferens,
där samtliga 175 medlemsländer företräds av två företrädare för regeringen, en för facket
och en för arbetsgivaren (plus experter). Vid omröstningar följer deltagarna i regel den majoritetslinje som bestämts inom respektive grupp. En verkställande styrelse där ca 1/3 av deltagarna kommer från industrialiserade länder finns också. Den internationella arbetsbyrån
leds av en generaldirektör och rymmer totalt ca 1900 personer vid huvudkontoret i Geneve
plus 40 regionala kontor spridda över hela världen. Ytterligare ca 800 experter anlitas av ILO i
olika sammanhang (ILO 2006).
ILO:s främsta uppgifter har varit att etablera miniminormer och rekommendationer. En tidig
sådan norm eller konvention var den om åtta timmars arbetsdag (48 timmars arbetsvecka)
som antogs 1919. Konventionerna kan ratificeras av deltagarländerna, vilket innebär att de
införlivas i lagstiftningen och blir föremål för övervakning från ILO. I dagsläget har ILO antagit
185 konventioner, varav en del ersätter tidigare så att antalet ”aktuella” konventioner är i
storleksordningen 100. Åtta konventioner rör de fyra fundamentala mänskliga rättigheterna:
föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, eliminering av tvångsarbete, eliminering av diskriminering och eliminering av barnarbete, och dessa har ratificerats av mellan 143 och 168 av
178 länder. Siffror för ratificering av övriga konventioner är svagare. Sverige har ratificerat
91, Finland 97, men USA har endast ratificerat 14 konventioner. I genomsnitt har länderna
antagit färre än hälften av antalet konventioner som Sverige har ratificerat. Detta att det
finns internationellt accepterade konventioner kan dock fungera som påtryckning och Europafacket har till exempel hänvisat till ILO-konventioner som de anser att EU bör anta.
Med hänsyn till att instrumentet att skapa konventioner och rekommendationer i stort sett
har uttömts har ILO under senare år fokuserat på andra aktiviteter som att formulera internationella mål och program för att främja mänskliga rättigheter, förbättra arbets- och levnadsvillkor, utveckla internationell tekniskt samarbete, utbildning, forskning och publicering
av dokument. Ett träningscentrum i Turin presterar omkring 300 kurser per år med totalt
90000 deltagare från 170 länder sedan starten 1965. Exempel på publikationer är den fyra
volymer stora ILO encyklopedin om säkerhet och hälsa i arbetet, rekommendation om sjukdomar som bör klassificeras som arbetssjukdom och rapporten om anställningsförhållanden
i världen ”World Employment Report” (ILO 2006).
WHO
WHO tillämpar en strikt rangordning av hälsoproblem på den globala arenan och fördelar
sina resurser med hänsyn till betydelsen av hälsoproblemen. Arbetsrelaterad ohälsa kommer
där långt ner på listan som toppas av HIV/AIDS, malaria, tuberkulos och kroniska sjukdomar
som cancer, hjärt-kärl sjukdom och diabetes. För att med små resurser få ut maximal effekt
arbetar därför WHO med internationella nätverk av ”Collaborating Centres” inom arbetsmiljöområdet, för närvarande cirka 65 fördelade på alla kontinenter, med en hög andel från
Europa (WHO 2006). Europa och USA är med hänsyn till sina resurser centrala inom detta
samarbete och USA ingår tillsammans med Italien, Finland och Sverige i planeringskommittén för detta samarbete. Det finns också en särskild Europagren för WHO:s arbetsmiljöarbete. Dessa collaborating centres utgörs huvudsakligen av arbetsmedicinska institut, medicinska högskolor och universitetsenheter inom området och samarbetet syftar till att öka kunskapen om hur man utvecklar en god arbetsmiljö i respektive land.
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WHO samarbetar således i huvudsak med forsknings- och utvecklingsorganisationer inom
arbetsmiljöområdet i respektive länder, medan ILO arbetar främst mot regeringarna för att
utveckla lagstiftning och regelverk. För att stödja det internationella arbetet har båda organisationer regionala centra för de olika världsdelarna och det pågår ett arbete att öka samordningen mellan ILO och WHO uttryckt i den ”Terms of agreement” som träffades 2003
(ILO/WHO 2003). Både WHO och ILO samarbetar dessutom med organisationer av karaktären icke statliga organisationer (NGO – Non Governmental Organisations), som IOHA (International Occupational Hygiene Organisation) (IOHA 2006), ICOH (International Commission
on Occupational Health) (ICOH 2006) och IEA (International Ergonomics Association) (IEA
2006). Ett exempel på initiativ där flera av aktörerna medverkat är en ”verktygslåda”, som är
tillgänglig via Internet, med information om hur olika ämnen och situationer som förekommer i arbetslivet kan hanteras. Metoden kallas också Control Banding och utvecklades ursprungligen av engelska arbetsmiljöverket (Health and Safety Executive). Metoden är väl
utvecklad med råd om hantering och beskrivning av hälsorisker för olika kemiska ämnen
(NIOSH 2006), men konceptet kan expanderas till fler områden som säkerhetsarbete, ergonomiska problem mm. En annan viktig målsättning för organisationerna är att se till att alla
arbetstagare, och i synnerhet de i riskarbeten har tillgång till basal företagshälsovård. Idag är
det bara omkring 10-15 % av alla i arbete som har tillgång till någon form av företagshälsovård (WHO 2005). Finland har varit en viktig motor i arbetet med att utveckla kriterier och
stöd för konceptet om basal företagshälsovård som drivs av ILO, WHO och ICOH.
NGO:s
ICOH bildades 1906 och har vart tredje år en internationell konferens. Ca 3000 deltagare
inom arbetsmiljöprofessionen deltar i mötet som utformas i ett 35 tal kommittéer som täcker ett brett spektrum av arbetsmiljöfrågor, där skandinaviska forskare är väl representerade
(ICOH 2006). IOHA bildades 1987 och har hittills organiserat 6 konferenser med 2-3 års mellanrum. IOHA har ett 20-tal medlemsförbund med sammanlagt ca 20000 arbetshygieniker
över hela världen (IOHA 2006). IEA har 42 medlemsförbund från hela jorden, anordnar konferenser vart tredje år, samt ordnar eller sponsrar ett stort antal konferenser och tekniska
möten. Den högt rankade vetenskapliga tidskriften Ergonomics är IEA:s officiella organ (IEA
2006). Utöver dessa organisationer som samverkar med ILO och WHO finns många andra
internationella vetenskapliga organisationer och sällskap som ordnar symposier och konferenser, t.ex. för arbetspsykologer.

Europeiska unionen (EU 2006)
Den europeiska kol och stålunionen inrättades 1951 för att försäkra sig om att produktionen
inriktades mot fredliga ändamål. Projektet utvecklades efter Romfördraget som undertecknades 1957 till den europeiska gemenskapen (EG) för att skapa en inre marknad med ”de
fyra friheterna” fri rörlighet för kapital, människor, varor och tjänster. EG vidareutvecklades
1992 (Maastricht) till den europeiska unionen (EU) med fördjupad integration, syftande till
bland annat en monetär union. EU:s mandat har sedan breddats med bland annat ökat fokus
på sysselsättning 1997 (Amsterdam) och vidare med målsättningen att utveckla EU till att bli
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med hållbar
tillväxt och hög grad av social sammanhållning enligt de ambitioner som uttrycks i Lissabondeklarationen 2000. År 2004 togs ett ytterligare steg mot en EU konstitution, som dock ännu
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inte trätt i kraft, eftersom den skall godkännas av samtliga medlemsländer, antingen av parlamenten eller i folkomröstningar (Johansson 2005).
Sociala mål och god arbetsmiljö har funnits med sedan starten, och redan kol och stålunionen hade en arbetsmiljökommitté. Den sociala dimensionen, inklusive sysselsättningsstrategi, skrevs in i Amsterdamfördraget med målet 70% sysselsättning av den arbetsföra befolkningen och 55% av dem i åldern 55-65 år.
Social dialog, trepartssamverkan inom EU
Dåvarande presidenten i Europeiska kommissionen Jacques Delors menade att arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och arbetstagare) måste engageras att delta i en social dialog för
att lyckas med inrättandet av den inre marknaden. Parterna inbjöds därför att aktivt medverka i bygget av det nya EU vid en konferens i Val Duchesse år 1985. Denna dialog mellan
europafacket (ETUC, som etablerats 1973) och europa-arbetsgivarna (UNICE) som funnits
sedan 1958 och samt med CEEP för offentlig sektor, utgör det som menas med den sociala
dialogen på europanivå. När parterna diskuterar med EU uppstår trepartssamverkan (tripartite) som är en viktig aspekt av EU:s inre arbete, särskilt vad gäller arbetsmiljöarbete. De
exakta termerna för sådan samverkan inom EU har definierats enligt följande: ”Tripartite
concertation”, ungefär trepartssamverkan, som är benämningen på utbytet mellan arbetsmarknadens parter och Europeiska myndigheter (European Public Authorities), konsultationer av parterna som beskriver konsultationer inom EU:s rådgivande kommittéer och officiella konsultationer enligt artikel 137 i EG-avtalet samt social dialog som är benämningen på
arbete som utförs mellan arbetsgivare och fack, vare sig detta föranletts av egna intressen
eller av konsultationer enligt ovan (Kauppinen & Welz 2003).
Maastrichtfördraget 1992 innebar en ökad vikt vid denna dialog och varje förslag inom det
socialpolitiska området måste behandlas av parterna. Dessa konsultationer kan leda till förhandlingslösningar som därefter antagits som EU-direktiv som de om föräldraledighet, deltidsarbete och visstids- och deltidsarbete. Resultat av förhandlingar inom ramen för den sociala dialogen kan även antas i medlemsländerna genom nationella kollektivavtal utan att gå
vägen över EU direktiv. Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik anlitar Luxemburgkommittén med en företrädare för respektive regering, arbetsgivare och fack från
varje land, samt europafack och europaarbetsgivare. Denna kommitté skall yttra sig över alla
förslag som har arbetsmiljörelevans. Ett mer generellt mandat att yttra sig har den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (ESK) som skapades redan vid Romfördraget med företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare, inklusive jordbrukare, konsumenter etc. ESK sammanträder i Bryssel och har 317 medlemmar som föreslås av respektive
regeringar i proportion till landets storlek (Johansson 2005).
I samband med utvidgningen togs ett initiativ att värdera och stödja den sociala dialogen i
dåvarande ansökarländer, där även Sverige bidrog aktivt (Kauppinen & Welz 2003).
EU:s finansiella bidrag till organisationerna ETUC, CEEP och UNICE-UEAPME, är ca 30 m€ per
år och inkluderar medel för information och utbildning. Detta delfinansierar bland annat
europafackens institut för forskning, utbildning och hälsa och säkerhet ETUI-REHS (European
Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety). Institutets föregångare skapades 1989 med bland annat TUTB (Trade Union Technical Bureau), men dessa enheter slogs 2005 ihop till ETUI-REHS. Som jämförelse kan nämnas att EU:s totala budget är ca
112 miljarder € år 2006.
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Utvecklingen av det nya EU så som det manifesterat sig i Lissabondeklarationen, förutsätter
ett engagemang av alla berörda och har gradvis ökat betydelsen av den sociala dimensionen,
vilken inkluderar den sociala dialogen.
En viktig metod att stimulera till vidareutveckling är den ”öppna koordinationsmetoden”
(open method of co-ordination) som går ut på att skapa vägledningar (guidelines), och tidtabeller för att uppnå olika mål, etablera kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att möjliggöra jämförelser med bästa praktiker i olika länder, att översätta guidelines till nationella
och regionala mål anpassade till regionala förhållanden samt att mäta, utvärdera och bedöma utfall som led i en gemensam läroprocess (Magnusson 2005). EU tillämpar en princip om
att beslut skall fattas så nära de som berörs (subsidiaritetsprincipen) som möjligt, och man
vill stärka den regionala nivån och utjämna regionala skillnader. Arbetsmiljöarbete är således
högt prioriterat, men metoden att främja arbetsmiljön är främst genom att stödja den sociala dialogen och informera, jämföra och främja goda exempel och lokal utveckling.
Ramdirektiv 89/391/EEC
EU:s viktigaste instrument för att främja arbetsmiljön i medlemsländerna är (det andra)
ramdirektivet 89/391/EEC (EU 2006). Detta liknar i hög grad den svenska arbetsmiljölagen
och slår fast att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, att denne måste samverka med
arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet och att dessa måste kunna avsätta arbetstid för detta
arbete. Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om tillgång till adekvat kompetens för de
arbetsmiljöfrågor som verksamheten väcker. Detta ramdirektiv tillkom efter en kraftfull insats från bland annat Danmark som har en lagstiftning liknande den svenska. Det är ett direktiv som anger målsättning och det är upp till medlemsländerna att anta lagar som uppfyller dessa mål. Det innebär dock ett utrymme för variation och tolkning och utvärderingar
tyder på att målet inte uppnåtts överallt (Walters 2002; Europeiska kommission 2004).
Till ramdirektivet har kopplats ett antal särdirektiv som reglerar företeelser som minimikrav
för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, arbetsutrustning, personlig skyddsutrustning, säkerhet och hälsa vid hantering av laster, vid bildskärmsarbete, exponering för cancerframkallande ämnen, biologiska agens, arbete vid rörliga arbetsplatser, varselmärkning etc.
En annan europeisk reglering som något liknar den svenska MBL uttrycks i direktiv
2002/14/EC som ger en ram för information och konsultation av arbetstagare i företag kring
större förändringar ”right to know” (EU 2006).

Bilbao- och Dublininstituten
Trepartssamverkan och den öppna koordinationsmetoden kännetecknar EU:s två organisationer för att främja arbetsmiljön. Den Europeiska arbetsmiljöbyrån (European Agency for
Safety and Health at Work) inrättades 1996 för att samla in, analysera och sprida arbetsmiljöinformation (Arbetsmiljöbyrån 2006). Byråns uppdrag är att göra Europas arbetsplatser
säkrare, hälsosammare och mer produktiva och särskilt att främja en effektiv förebyggande
kultur.
Arbetsmiljöbyrån, som ligger i Bilbao i Spanien, har en årlig budget på omkring 10 miljoner
Euro och ca 50 anställda. Arbetsmiljöbyrån har en ”kontaktpunkt” i alla EU:s länder. Kontaktpunkterna arbetar i trepartsnätverk som består av företrädare för regeringarna, arbetsgivare och arbetstagare (Arbetsmiljöbyrån 2006). I Sverige är Arbetsmiljöverket kontaktpunkt för det lokala nätverket. Denna trepartsstruktur speglas även i sammansättningen av
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arbetsmiljöbyråns styrelse och övriga nätverksstrukturer. En viktig uppgift för kontaktpunkterna är lokala arrangemang av den Europeisk arbetsmiljöveckan varje år kring ett överenskommet tema. År 2004 handlade arbetsmiljöveckan om arbetsmiljön på byggarbetsplatser,
2005 om att motverka bullerskador och 2006 om att introducera unga människor i ett säkert
arbetsliv.
Arbetsmiljöbyrån leds av en direktör och av en styrelse som består av företrädare för samtliga 25 medlemsstaters regeringar, arbetsgivar- och arbetstagargrupper samt företrädare för
Europeiska kommissionen.
Dessutom arbetar Arbetsmiljöbyrån med expertgrupper, med ämnescenter (topic centers)
samt med forskningskonsulter på ad hoc basis. Ämnescentra består av ett urval av arbetsmiljöinstitutioner och observatörer som representerar arbetsmarknadsparterna och kommissionen. Dessa ger råd åt byrån i frågor som ligger inom deras fackområde och medverkar till
att utarbeta byråns arbetsprogram. För närvarande finns det tre ämnescentrer, nämligen
ämnescentrumet för forskning, ämnescentrumet för god praxis och ämnescentrumet för de
nya medlemsstaterna.
Den Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor i Dublin (the European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Eurofound) skapades
1975 som ett organ för att bidra till att planera för och åstadkomma bättre levnads- och arbetsvillkor genom att informera, ge råd och tillhandahålla expertis för viktiga aktörer inom
EU:s sociala program (social policy) med hjälp av jämförande information, forskning och analys (EUROFOUND 2006). Arbetsprogrammet beslutas av en trepartssammansatt styrelse utsedd från EU:s medlemsländer. Eurofound har också ett Brysselkontor och några nationella
centra för att främja kommunikationen mellan Dublininstitutet och EU samt med medlemsländer.
Eurofound fokuserar på områdena 1) sysselsättning (employment and working conditions),
2) balansen mellan arbetsliv och privatliv (work-life balance), 3) relationer och partnerskap
mellan arbetsmarknadens parter (international relations and partnerships) och 4) social
sammanhållning (social cohesion). Målgrupper är arbetsgivare, fack, myndigheter och policyansvariga inom EU (EUROFOUND 2006). Fonden har ungefär 100 anställda och en budget
på omkring 16,5 m€ år. En central del av verksamheten är de strukturerade muntliga intervjuer som utförs i alla EU:s länder och några ansökningsländer kring levnads och arbetsvillkor, en annan del är informationsspridning genom hemsidor och dokument och mot nyckelpersoner inom EU och nationella organ.
Under perioden 2005-2008 kommer man att genomföra sådana undersökningar som ett led i
övervakningsuppdraget, nämligen 2005 – arbetsvillkor, 2007 – livskvalitet, 2008 – företagsnivå. År 2006 var fokus på analys av arbetsvillkorsdata och utformning av kommande enkäter.
EU har en omfattande forskningsfinansiering som organiseras i olika ramprogram där man
utlyser anslag inom relativt detaljerat beskrivna ämnesområden. Arbetsmiljö har inte funnits
som egen rubrik och är hittills generellt lågprioriterat, men ett stort anslag har nyligen beviljats det Finska institutet för en Europeisk samordningsstudie enligt modellen ERA-net, dvs.
nätverk inom European Research Arena syftande till koordination och viss uppdelning av
ansvarsområden mellan europeiska forskningsinstitut.
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Norden
Tillsynsmyndigheterna och forskningsinstituten i Norden samarbetar med stöd från Nordiska
Minister Rådet (NMR). Ett arbetsmiljöråd och ett forskningsråd inom NMR har vardera
knappt 2 mkr att fördela för information, forskning, och utveckling av arbetsmiljön. Ett nordiskt institut för vidareutbildning inom arbetsmiljö (NIVA) finansieras delvis av dessa medel
och drivs av de nordiska instituten, med kansli i Helsingfors (NIVA 2006). Nyligen firade nordiska Arbetsmiljömötet (NAM) sitt femtionde möte efter starten 1951 (NAM 2005). Mötet
får bidrag från nordiska ministerrådet, men finansieras huvudsakligen av de nordiska forskningsinstituten och deltagaravgifter. Det finns således en lång tradition för samverkan i Norden. Ursprungligen motiverades denna av att en stor del av forskning och utveckling inom
området skedde i Norden, att en del av aktörerna inom området föredrog nordiska språk och
att ett utbyte av kunskap och erfarenheter kunde upplevas som mer tillämpbar information
om den kom från grannländer med liknande miljö än från länder med andra system. Efter
framväxten av EU har fokus flyttats till övriga Europa, men det nordiska samarbetet har fått
en ny innebörd i och med att det kan finnas skäl att samverka för att främja ett ”nordiskt
perspektiv” på arbetsmiljöarbete inom EU, där Norden betonar t ex att de anställda och parterna är aktiva och där arbetstagarinflytande ses som en viktig faktor för god arbetsmiljö och
ökad produktivitet. Ett annat skäl att samverka är att stärka förhandlingspositioner inom EU
för arbetsmiljörelaterade frågor, t.ex. för att kunna få anslag.
Det finns ganska stora skillnader i framförallt hur forskningen är organiserad inom arbetsmiljöområdet i Norden, men även inom tillsynen. I Sverige har tillsynsmyndigheten både ett
ansvar för att se till att lagar och förordningar följs, men bedriver också informationsverksamhet. Inspektionerna fokuserar ofta på vissa problemområden, eller utförs därför att de
begärts lokalt. I Danmark har en ny lagstiftning medfört väsentligt annorlunda förhållanden.
Tillsyn skall fokusera på inspektioner – varje enskilt företag skall ”snabbinspekteras” inom 7
år, och inspektionen följs upp om denna indikerar problem. Ett företag kan låta sig arbetsmiljöcertifieras vilket innebär att man inte utsätts för rutininspektioner. Resultaten av inspektioner publiceras som ”Smileys”, dvs. symboler för god arbetsmiljö, respektive för verksamheter där det ställts krav på åtgärd eller som bedömts som dålig ur arbetsmiljösynpunkt
(AT 2006). Danmark skiljer sig också i ett annat avseende som angränsar till arbetsmiljö i och
med att man infört s.k. ”flexicurity”, dvs. man lätt kan avskeda personal, men i gengäld är
villkoren för den avskedade initialt goda och rörligheten på arbetsmarknaden är rimligt god
(EURACTIV 2006; Murhem 2006).
De nordiska forskningsinstituten och deras finansiering skiljer sig också relativt mycket. Finland har det största institutet (FIOH 2006) med ca 800 anställda fördelade på 7 orter (Fingerhut, van Dijk, Dybing, Hagmar, Hemminki, Lambert, Schneider, Uusitalo & Westlander
2004). Institutet sysslar med forskning (omkring 40 % av resurserna), service, utbildning och
information. Det inrymmer arbetsmedicin och ger ett starkt stöd till landets företagshälsovård. Det finska institutet har stark toxikologisk forskning och bedriver även konsultverksamhet (ca 40% av resurserna). Det är mycket engagerat i internationellt arbete, både på
global nivå och inom Europa. 40 % av budgeten består av externa finanser. Institutet hör till
socialdepartementet, vilket förklarar knytningen till arbetsmedicin. I flertalet andra länder
hör arbetsmiljöinstituten till arbetsmarknadsdepartementen (eller motsvarande)
Sverige har fram till 2007 ett stort Arbetslivsinstitut med ca 400 anställda fördelade på
många orter (ALI 2006). Institutet har en unik sammansättning inkluderande arbetsmark178

nadsforskning, arbetsrätt och en hel del sociologisk forskning, utöver traditionell arbetsmiljöforskning inom t ex ergonomi, hygien, teknik och viss medicin. Toxikologisk och kemisk
forskning har i stor utsträckning förts över till universitet. I Sverige (liksom i Norge och Danmark) sker forskning inom arbetsmedicin i huvudsak vid universitetssjukhusen. Det finns
också livaktig forskning med sociologisk inriktning vid universitet och högskolor inom arbetsmiljörelaterade områden.
Norge har ett relativt litet forskningsinstitut Statens Arbeidsmiljöinstitutt (STAMI) med ca
120 anställda i Oslo (STAMI 2006). Det har en stark toxikologisk hygienisk inriktning men
bedriver forskning inom även t ex ergonomi. Det finns också ett institut för sociologisk arbetsmiljöforskning med starkt inslag av interaktiv kvalitativ metodik (AFI) (AFI 2006). Institutet som har ett 50-tal anställda bröts loss från arbetsmiljöinstitutet och ombildades till aktiebolag med en stor del av sin finansiering via konsultuppdrag. Idag är det knutet till högskolan
i Oslo med liten och minskande statlig basfinansiering. Trots ett svagt intresse för att ge statlig finansiering har institutet god renommé och är i vissa avseende föregångare och inspirationskälla. STAMI har under den borgerliga regeringen fått sin status ifrågasatt och man har
diskuterat t.ex. bolagisering (som för AFI) eller sammanslagning med Folkhälsoinstitutet,
men detta är inte längre aktuellt.
Det Danska arbetsmiljöinstitutet är också relativt litet med ca 130 årsarbetare. Det är nära
knutet till sitt departement, har höga krav på externfinansiering och har genomgått snabba
förändringar inom ett snålt ekonomiskt klimat. Likafullt är det starkt uppskattat av parterna
och har en relativt stark inriktning på ergonomi, epidemiologi och toxikologi, men även en
ökande forskning om t.ex. frånvaro och stress (Buchanan, Dybing, Marklund, Malmberg,
Nordman, Viikari-Juntura, Vingård & Theorell 2005). En diskussion har förts om att all sektorsforskning i Danmark eventuellt skall föras över till universiteten.

Diskussion
Den globala arenan.
Globaliseringen har bland annat inneburit att arbetsintensiv tillverkning flyttas till länder
med billig arbetskraft. Arbetsvillkoren är ofta hårda, men industrialiseringen medför en möjlighet.
Konsumenterna bidrar till standardhöjning från extremt svåra förhållanden i vissa av dessa
länder. ILO och WHO utför ett viktigt arbete för att stödja och utveckla kompetens och strukturer för att kunna utveckla arbetsmiljön, liksom många av de NGO:s som nämnts tidigare. I
Sverige har biståndet till utvecklingsländer till en del varit inriktat på att stödja och utveckla
lokal arbetsmiljökompetens (FHI 2006).
Företagens krav på vinstmaximering balanseras av nationella regleringar och av fackets agerande för att skydda arbetstagare mot orimliga arbetsvillkor, åtminstone i västliga ekonomier. Förutsättningarna att införa nationella regleringar som liknar dem i väst är inte särskilt
goda i många utvecklingsländer och facken är ofta svaga eller saknas. Man har därför lanserat tanken att företagen måste visa ansvar, ”Corporate Social Responsibility”, dvs. tanken är
att företagen själva skall tillämpa moderation i länder där myndigheter och fack inte kan
bjuda tillräcklig balans. Corporate Social Responsibility är dock främst motiverad av hänsyn
till varumärket och goodwill i de länder som skall köpa produkterna som framställts i utvecklingsländer. De rika länderna har således ett stort ansvar för att främja utvecklingen av ar179

betsmiljön i utvecklingsländerna genom att göra etiska val av produkter. Ett av relativt fåtaliga exempel på detta är konsumenters reaktioner mot en klädkedja på grund av deras försäljning av varor som delvis framställts av barn.
Frågan om barnarbete är dock komplicerad eftersom de flesta människorna på jorden arbetar inom lantbruket och barnens arbete alltid har utgjort en del av familjernas samlade arbetsinsats. Som nämnts ovan anser man att det finns 352 miljoner barn som arbetar i industri och tillverkning utöver de som är verksamma i lantbruket. Omkring 170 miljoner barn
arbetar i miljöer som bedöms som farliga för deras hälsa och moral, inklusive brottslig verksamhet inom t.ex. sexindustrin (WHO 2005).
För att barn skall kunna medverka i arbetslivet på ett etiskt godtagbart sätt måste man ta
hänsyn till bland annat ålder, arbetstyngd och innehåll samt möjlighet att delta i utbildning
och fritidsverksamheter. WHO och ILO utarbetar riktlinjer för detta och som nämnts ovan
har ILO några konventioner om detta. Förmodligen skulle man kunna göra en insats för arbetsmiljön i utvecklingsländer genom att utveckla någon form av arbetsmiljöcertifiering för
multinationella företag och varor tillverkade i utvecklingsländer. Inom allmänmiljön har man
nått en viss framgång med miljöcertifiering, men ännu är arbetsmiljön inte lika central för de
rika ländernas konsumenter.
Europa.
Europa och europeisk arbetsmiljöpolitik har en mer direkt betydelse för svensk arbetsmiljöpolitik, och betydelsen förefaller öka. EU:s målsättning att bli en konkurrenskraftig ekonomi
har inneburit att man diskuterar om man kan minska de nationella lagstiftningarna kring
arbetsmiljön som i vissa kretsar upplevs som begränsande för utvecklingen och i stället lita
till den sociala dialogen i respektive land (Ministry of Social Affairs and Employment 2004).
Förutsättningar för en effektiv social dialog är dock mycket olika i medlemsländerna. Särskilt
de nya medlemsländerna har ofta svaga institutioner inom arbetsmiljöområdet och begränsad partssamverkan. Andelen arbetstagare och arbetsgivare som är anslutna till respektive
förbund varierar starkt, liksom antalet förbund i de olika länderna. De nya medlemsländerna
har i genomsnitt ca 33 % anslutningsgrad (union density) jämfört med ca 43 % i de ursprungliga länderna (Kauppinen & Welz 2003). I Sverige är motsvarande siffra ca 80 %. Frågor som
oroar arbetstagarorganisationer är underbudspolitik vad gäller löner och arbetsmiljövillkor,
medan arbetsgivare önskar ökade inslag av fri handel med varor och tjänster.
Fler faktorer än klassiska arbetsmiljörisker kan påverka arbetsrelaterad hälsa, inte minst arbetsmarknads- och arbetsorganisationsförhållanden. Inflytandet över sådana faktorer är en
omtvistad fråga i enskilda länder och i Europapolitiken.
I Sverige ges fokus på trygghet i (den aktuella) anställningen, vilket minskar oro och främjar
hälsa. Detta kan dock leda till problem med ”inlåsning” i arbetet, där vissa människor som
skulle må bättre av att byta arbetsplats och arbetsuppgifter, t.ex. efter sjukdom, inte kan
eller vågar göra detta på grund av trygghetslagstiftningen (Aronsson, Dallner & Gustafsson
2000; von Otter 2003). Tryggheten kan också minska behovet att förbli attraktiv på arbetsmarknaden trots att tryggheten ibland kan vara skenbar. Det danska exemplet med ”Flexicurity” följs med intresse på Europisk nivå (EURACTIV 2006). Flexicurity innebär i princip att
trygghet i den aktuella anställningen ersatts med goda omställningsvillkor och en dynamisk
och flexibel arbetsmarknad som erbjuder alternativa anställningar. Å andra sidan är osäkra
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anställningsförhållanden en ohälsofaktor, i synnerhet om de inte balanseras av stor efterfrågan på alla sorters arbetskraft.
Arbetsmiljön påverkas starkt av arbetsmarknaden och socialförsäkringar eftersom en full
sysselsättning och/eller rimliga levnadsvillkor för arbetslösa gör att arbetsplatser med dålig
arbetsmiljö får svårare att rekrytera personal. En god arbetsmiljö blir ett rekryteringsargument, inte minst i miljöer där kollektivavtal reglerar lönen. Det har delvis av detta skäl varit
relativt lätt för parterna att komma överens om basala frågor kring säkerhet på arbetsplatsen, och om samarbete med arbetstagarna och deras fackliga representanter i de enskilda
företagen kring arbetsmiljön i traditionell snäv bemärkelse. Flertalet europeiska länder har
dock högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad jämfört med Sverige.
I samband med övergången från industri till tjänstesamhälle (kunskapssamhälle) har arbetsmiljösystemen inte riktigt följt med i medlemsländerna. Medicinsk företagshälsovård är väl
utbyggd i länder som Finland och Frankrike. I Tyskland finns traditioner som dateras tillbaka
till slutet av 1800-talet om en företagshälsovård som utför regelbundna hälsoundersökningar. Detta fokus på medicin och medicinsk diagnostik av arbetssjukdom enligt etablerade listor över arbetssjukdomar som gäller i många länder har fördelar med tydlighet och ansvarsfördelning som är väl lämpade för industriarbete, men har mindre relevans i tjänstesamhället, där frågor om stress, inflytande, kontinuerlig vidareutveckling och lärande dominerar
debatten. När gränsen för arbetsmiljön flyttas mot att arbetstagare behöver få ökat inflytande på arbetsplatsen för att motverka ohälsa uppstår problem i partsdialogen. Stressrelaterad
sjuklighet har dock fått ökat erkännande av båda parter och båda parter är också överens
om att arbetsplatsen är en bra arena för hälsofrämjande åtgärder ”work place health promotion”, som motion, råd om kost och levnadsvanor och stressförebyggande åtgärder samt
åtgärder för att minska mobbning och diskriminering på arbetsplatsen (ENWHP 2006). Argument som att god hälsa har ett ”business value” har lanserats (Zwetsloot & Pot 2004),
men behöver bättre dokumentation, och system att redovisa företagets ”dolda” tillgångar,
som innefattar en god och utvecklande arbetsmiljö, har diskuterats men är ännu på försöksstadiet.
Europafacket är delvis kritiskt till utvecklingen och menar att den inte i alla avseenden har
gått åt rätt håll. Globaliseringen har medfört ökad konkurrens, höjd arbetsintensitet och ökat
bruk av tillfälliga anställningar (för närvarande 18 % av arbetstagarna), egenanställda (17 %)
och subkontrakt. Utvidgningen av Europa utgör en stor utmaning och innebär möjlighet till
förbättringar i de nya medlemsländerna, men kan medföra risk för sämre förutsättningar för
arbetsmiljön i de ursprungliga EU länderna, om inte facket ingriper aktivt. Man påpekar att
socialt betingade olikheter i hälsa ökar, inte minst i östra Europa.
Europafacket argumenterar att två århundraden av erfarenheter visar att god arbetshälsa
kräver samverkande aktioner från fack och övriga arbetstagare, specifik och bindande lagstiftning för arbetsgivarna, och kontroll, inspektion och lagtillämpning. Man fruktar en utveckling som innebär en försvagning av fackens roll och nämner bland annat en hotbild där
företagsledningar visserligen tar ett aktivt ansvar för och utformar en stark arbetsmiljöpolitik
för att minska vissa risker i arbetet, men samtidigt marginaliserar de anställdas och fackens
inflytande i arbetsmiljöarbetet. Enligt ETUC krävs mer lagstiftning till skydd för arbetstagaren
och bättre efterlevnad av befintliga lagar. Det utbredda och ökande bruket av tidsbegränsade anställningar och subkontrakt ses som ett hot mot arbetsmiljöarbetet.

181

Ramdirektiv 89/391/EEC uppfattas av facket som en banbrytande insats som skiftade fokus
från finansiell kompensation för arbetsskada till allmänprevention (”health isn’t for sale”),
som innebar fokus på arbetsmiljön snarare än på slarv och okunnighet hos anställda (”workers aren’t unhealthy, workplaces are”), som minskade betoning av experters tekniska lösningar till lösningar där arbetstagarna har en viktig roll (”workers know most about their own
working conditions”) och som innebar att alla arbetstagare inkluderas (utom hushållsanställda). Vidare pekar man på att preventionen omfattar alla faktorer som kan påverka hälsa,
inklusive monotont och repetitivt arbete, även i de fall arbetsorganisationen och arbetstagarnas inflytande över denna kan behöva diskuteras. Slutligen innebär ramdirektivet att arbetsgivarens ansvar slås fast och att det anger detaljerade krav på vilka medel som krävs,
som planering, riskvärdering, tillgång till förebyggande service och medverkan av arbetstagare. Däremot är facket besviket över att ramdirektivet inte följs fullt ut i flertalet länder vilket
bland annat framgår av EU:s egna utvärderingar (Europeiska kommission 2004). Överföring
av direktiv till nationell lagstiftning är enligt facket ibland en läpparnas bekännelse och innebär inte alltid en reell implementering av innebörden i direktivet.
Enligt facket öppnar således ramdirektivet för ökat arbetstagarinflytande på arbetets organisering i den mån detta påverkar hälsan och man vill även diskutera inflytande över tillfälliga
anställningar och av underleverantörer. Ett viktigt argument är den stora utbredningen av
stressrelaterade och ergonomiskt betingade sjukdomar.
Facket är däremot kritiskt till att ramdirektivet är oklart om hur förebyggande service skall
utformas, dvs. företagshälsovård – det är särskilt inom detta område som EU:s medlemsländer inte har lyckats uppfylla uppsåtet med ramdirektivet. Andra orsaker till kritik är att direktivet inte berör hälsoeffekter av temporär anställning, eller genusfrågor och att det inte omfattar egenanställda och inte tillräckligt berör hälsokonsekvenser av systemet med subkontrakt.
Andra frågor som engagerar europafacket är REACH initiativet (Registration, Evaluation, and
Authorisation of Chemicals) som syftar till att reglera användningen av kemikalier i arbetslivet. Man pekar på att det ursprungliga förslaget där företagen skall ansvara för riskvärderingen av olika kemiska produkter har ”vattnats ur” av en stark kemisk lobby på EU nivå.
EU har en kommitté SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) som föreslår ”indikativa hälsobaserade gränsvärden” för kemiska produkter. Den vidare processen
är dock mycket långsam där EU skall anta indikativa hälsobaserade gränsvärden eller gå vidare och skapa bindande gränsvärden för EU och de resulterande gränsvärdena blir under processen ofta ”mildrade”.
En tredje typ av frågeställning som engagerar europafacken är den om standardisering av
utrustning som används i arbetslivet. Man oroas över att brukarinflytandet i processen är för
svagt, i stor utsträckning därför att den som skall delta i processen själv måste finansiera sin
medverkan och de höga avgifter som standardiseringsinstituten begär (Koukoulaki & Boy
2002).
Europafackens strategi blir bland annat att stärka samverkan mellan de nationella facken och
mellan nationella fack och europafacket samt med andra organisationer som engagerar sig i
frågor om hälsa och välbefinnande. Facken behöver lära av varandras erfarenheter och uppträda gemensamt för att öka inflytandet nationellt och i EU centralt.
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Även om det ofta finns ”win-win” argument som att bra arbetsmiljöarbete kan medföra ökad
produktivitet menar europafacket att det också finns konflikter mellan hälsa och produktivitet där hälsan måste gå före vinstintresset. Enligt ETUC är fackets inflytande nödvändigt för
att säkra arbetstagarnas hälsa. Kommissionen kommer snart att publicera en ny strategi för
åren 2007-2012 vad gäller arbetshälsa. ETUC vill påverka innehållet så att man får stark betoning på muskuloskeletal sjukdom, som påverkas negativt av ökad arbetsintensitet, och av
risker med exponering för kemikalier. Vidare vill man säkerställa alla arbetstagares rätt till
kollektiv representation i arbetsmiljöarbetet (Jacobsen, Kempa & Vogel 2006).
Det finns, som nämndes ovan, starka krafter i motsatt riktning som vill minska arbetsmiljölagstiftning och fackens inflytande, i synnerhet i frågor som påverkar arbetets organisering
och arbets- och anställningsformer. En del företagsledare kan anse att en framgångsrik anpassning till den globala ekonomin kräver en mer flexibel och anpassningsbar organisation
som kännetecknas av informell samverkan med de anställda och inget eller försvagat fack.
Ökad flexibilitet vad gäller anställningsförhållanden och arbetstider kan upplevas som en
nödvändig eftergift för att överleva, liksom en ökning av arbetsintensiteten, åtminstone i
anslutning till pressade leveransschema.
Även om flertalet företagare nog upplever det naturligt med arbetstagarinflytande över arbetsmiljöarbetet, vill man gärna begränsa det till ”klassiska arbetsmiljörisker” och ser ogärna
att man diskuterar arbetsorganisation. Europafacket påpekar två risker med olika företagarstrategier. Den ena är att arbetsmiljöarbetet kan bli en sidoverksamhet som inte ingår i ledningens planerings- och utvecklingsverksamhet. Det kan leda till att man åtgärdar brister
men inte förebygger problem som kan uppkomma när man ändrar organisation och utrustning. Den andra risken är om man lyfter upp arbetsmiljöaspekten i ledningsperspektivet,
men där arbetsmiljön får konkurrera med andra aspekter av verksamheten och underställs
en strikt ekonomisk prioritering. Facket menar att hälsan är överordnad ekonomin och att
fackens representanter måste få medverka i verksamhetens planering och få ökad makt att
påverka arbetets organisering.
Oavsett vad man anser om hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas och hur balansen mellan
lagstiftning, arbetstagarinflytande och företagandeprinciper skall utformas är det uppenbart
att många faktorer utöver traditionella arbetsmiljörisker påverkar ”arbetsrelaterad hälsa”.
Dessa faktorer inkluderar arbetslöshet och osäkra anställningsförhållanden. Frågor om hur
nationell och EU-lagstiftning och uppföljning alternativt utvecklad social dialog skall utformas
för att säkra god hälsa och anställningsbarhet tillsammans med god ekonomisk utveckling
kommer nog att debatteras länge till, även om man lyckas få kontroll över ”klassiska” arbetsmiljörisker.
I framtiden behöver man utveckla arbetsmiljökonceptet för att passa in i tjänstesamhällets
och det kvinnoemanciperade samhällets behov, så att konceptet inkluderar aspekter som
balansen mellan arbete och övrig tid, där behoven kan växla under livscykeln, och möjlighet
att utvecklas i arbetet och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Dessa frågor gränsar också
till en rad andra områden, som t.ex. lärande organisationer och om organiserat lärande. Som
nämndes ovan är även arbetsmarknadens villkor något som påverkar hälsan. Dublininstitutet
(the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) är ett
exempel på att EU tillämpar ett brett perspektiv. Institutets fyra nyckelteman beskrevs ovan,
men tål att upprepas: 1) Sysselsättning, 2) Balansen mellan arbetsliv och privatliv, 3) Relationer och partnerskap mellan arbetsmarknadens parter och 4) Social sammanhållning. Det
finns därför skäl att ständigt ompröva arbetsmiljöbegreppet och de organisationer som äg183

nar sig åt detta. Man kan till exempel fråga sig om arbetsmiljö bara skall handla om hälsa och
säkerhet, eller om forskning, åtgärder och lärande också kan handla om deltagande i arbetsliv eller utformning av attraktiva, utvecklande arbeten och arbetsplatser.
Det är en spännande tid som vi lever i och den kommer säkert att medföra stora förändringar, inte minst i hur arbetsmiljöbegreppet uppfattas och tillämpas i Europa (Knave & Ennals
2002). Även vårt land kommer att påverkas och det kan vara nyttigt att noggrant studera och
följa EU:s arbete med ”the open method of coordination” inom olika området för att lära av
andra exempel (Magnusson 2005). Detta är en metod som Europafacket förkastar för arbetsmiljöfrågor, eftersom den inte ger tillräckligt stark styrning, men resultaten av metoden
är av stort intresse för forskningen.
Stora förändringar har skett i de organisationer som är verksamma inom arbetsmiljöområdet
och fler är nog att vänta. Den påtagliga mångfalden i hur lagstiftning, tillsyn, forskning, företagshälsovård och social dialog tillämpas i Europa ger möjlighet till intressanta jämförelser.
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11. OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH IN FINLAND
RAUNO HANHELA OCH RAUNO PÄÄKKÖNEN25
According to the Constitution of Finland (731/1999), the public authorities shall assume
responsibility for the protection of the labour force.
Major laws on occupational safety and health (OSH)
The Occupational Safety and Health Act (738/2002) is a general law applying to all work,
with only a few exceptions. The Act includes the basic provisions and the general objectives
concerning occupational safety and health. It lays down the minimum level of safety and
health at work. The aim of the Act is to improve the work environment and working conditions in order to safeguard and maintain the employees' work ability, and to prevent occupational accidents, diseases, and other physical or mental health problems related to work or
the work environment. The employer shall systematically and on his/her own initiative identify the hazards and risk factors related to the work or working conditions, eliminate or remedy them, and assess the effects of the remaining risks to the employees' health and safety.
The Act describes the employer's general duties, procedures related to work and working
conditions, provisions on special work situations in shared workplaces, and on the duties of
other persons having an impact on safety at work. The Act emphasizes the cooperation between the employer and employees. However, the cooperation does not diminish or abolish
the employer's responsibility to carry out any measures necessary for the safety and health
of the employees.
The Act on Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation on Workplace
Safety and Health (44/2006) contains provisions on the enforcement procedure of statutes
that shall be enforced by the occupational safety and health authorities, and provisions on
cooperation in matters concerning safety and health at work.
In fact, the Occupational Safety and Health Authorities are responsible for supervising 25
separate Acts and more than 80 Government or Ministry Decrees. The objective of the procedural provisions is to ensure that the employer or some other person observes that the
minimum requirements laid down by the Act are enforced. The Act on the enforcement of
occupational safety and health includes provisions on carrying out in 14 spections, on the
rights and responsibilities of authorities, confidentiality and impartiality of action, and on
coercive means and other sanctions that can be used. Inspections shall be carried out as often and as efficiently as necessary for enforcement purposes. The starting point of the activities is to give guidance and instructions. When necessary, an obligating decision can be given, and, e.g. a conditionally imposed fine can be used as a sanction.
The Act also stipulates the principles, rights and duties of various partners who collaborate
in safety and health activities at the workplace, including the Occupational Safety and Health
Committee, Safety Chief of the employer, and safety representatives of the workers. The Act
also obligates physicians who diagnose occupational and work-related diseases to report
them to the OSH inspection.
25

Manus till kapitlet accepterat i oktober 2006.
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The new Act entered into force on 1.2.2006. The revised Act emphasizes particularly the
strengthening and effectiveness of enforcement, the advisory role of inspectors, improved
collaboration between employers and workers, and adjustment of inspection and other OSH
measures to the new structures and trends in work life.
The purpose of the Act on Occupational Health Services (OHS) (1383/2001) is to ensure a
safe and healthy work environment, prevention of work-related diseases and accidents, and
promotion of the work ability and functional capacity of employees, as well as the provision
of preventive occupational health services for the employees. Each employer is obligated to
organize services for his/her employees. The organization and content of the services needs
to be based on a company-wide plan, and in the case of external service providers, on a formal contract between the employer and the service provider. If necessary, employers may
also organize curative services for medical treatment of diseases, general preventive health
services and other health services. Workers or their representatives have the right to participate in the planning of OHS for the workplace.
The content of occupational health services is primarily preventive. Curative activities are,
however, also permitted as a voluntary activity of the OHS. About 80% of the occupational
health services for enterprises comprise also curative services.
Municipal health care centres are responsible for providing occupational health services to
employers who request them. Employers may organize occupational health services themselves or through private service providers. The compliance of the employer is inspected by
the OSH Authorities, whereas the health content, competence and activities of the health
personnel are supervised by health authorities. The Social Insurance Institution reimburses
employers 50 percent of the costs of arranging occupational health services and 60 percent
of the expenses of a workplace survey.
According to the Act on Accident Insurance (608/1948; 681/2005) the employer is responsible for insuring his/her employees against occupational accidents and occupational diseases.
According to the Act, each employer who employs a person for more than 12 days a year
must provide occupational accident insurance for his worker. In Finland, occupational accident insurance is technically operated by 12 private accident insurance companies under the
supervision of the Ministry of Social Affairs and Health. For the big companies paying more
than a preset limit premium, the level of the premium is defined on the basis of the accident
rates of the individual company (experience-based tariffing). For smaller companies paying
smaller premiums than the preset limit premium, the premium is set defined on the average
risk of the branch.
Corresponding legislation has been passed for self-employed farmers (1026/1981). Other
self-employed persons can take the insurance on a voluntary basis.
The Act on Occupational Diseases (1343/1988, 1315/2002) defines an occupational disease
as a disease caused by a physical, chemical or biological agent at work. The occupational
exposure needs to be the main cause of the disease and the probability of association between the exposure and outcome needs to be proven. In principle, any disease or adverse
health outcome meeting the above criteria is entitled to compensation, provided the disease
is contracted as a consequence of exposure at work under the employment contract with a
private employer, in public services or public offices.

190

Other important OSH legislations
The OSH Authorities enforce and supervise numerous individual laws, including 13 Acts on
OSH and 19 Acts supervised partially or jointly with another authority, such as equity legislation, legislation on the protection of privacy at work, act on the control of tobacco-related
health hazards at the workplace, and several others. There are a number of laws enforced by
the Ministry of Labour mainly covering the economic and social aspects of work. A part of
the relevant legislation is supervised jointly by the Ministry of Social Affairs and Health and
the Ministry of Labour.
The OSH Authorities also supervise 80 lower-level regulations, Government Ordinances,
Government Resolutions, as well as Ministries' Ordinances and Resolutions.
Laws and regulations related to OSH
The Employment Contracts Act (55/2001) applies to contracts in which an employee personally agrees to perform work for an employer under the employer's direction and supervision.
The Working Hours Act (605/1996) is a general act regulating working hours. Seafarers have
their own working hours act. There are special provisions also on young workers. Otherwise
the Act on Working Hours covers almost all work carried outunder the employer's direction
and supervision.
The Annual Holidays Act (272/1973; 162/2005) regulates the employees' right to an annual
paid holiday, or to corresponding holiday compensation. The employees usually earn two
weekdays for each full holiday credit month, or two and a half days in an employment relationship that has lasted for over a year. There are special minimum provisions for part-time
employees.
The Young Workers' Act (998/1993) applies to work done by persons under 18 years of age.
The law contains provisions on minimum age for admitting to work (15 years), and on the
working time limits in an employment contract. The occupational safety and health requirements apply to work done by apprentices, and other work covered by the Occupational Safety and Health Act. There are provisions on, for example, medical examinations and on work
hazardous to young workers. Such work is either totally forbidden, or allowed on certain
conditions only.
Activities at the enterprise level
The Finnish OSH policies are strongly based on collaboration at the workplace level between
employers and workers and other actors. The legal framework is given in the recently
amended Occupational Safety and Health Act (738/2002) that stipulates the obligations and
rights of the employers, workers and authorities in view of safety and health at work. In addition to the legally required collaboration, also agreement-based and voluntary collaboration take place.
The Act on Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation on Workplace
Safety and Health (44/2006) describes in detail the duties and tasks, obligations and rights in
relation to OSH of the employers, workers, safety officers and safety representatives of the
workers, as well as the tasks of the Occupational Safety and Health Committee at the
workplace. Such Committees shall be organized at workplaces with 20 or more employees,
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and the safety representative must be elected by the workers at workplaces employing 10 or
more persons. The Committee provides the most central forum for collaboration at the enterprise and workplace level between workers and employers on issues concerning OSH.
The Finnish OSH policy supports and promotes the integration of safety and health operations with the workplace's other operations, which also emphasizes the importance of
each worker's competence and commitment to the development of the working conditions and maintaining his or her work ability.
The Ministry of Social Affairs and Health encourages the development of a safety culture
and safety management at the workplace. Safety management is an important preventive tool for strengthening the safety culture at the workplace. Safety culture is enhanced
also by general safety training and attitude adjustment, and by dissemination of safety
knowledge.
The social partners have made an agreement on the training and education of employees
in matters concerning work in general, on collaboration issues in enterprise democracy
(joint regulation), and on occupational safety and health. Another target group for the
agreement are the people especially involved in safety and health activities, such as the
safety representatives of employees and the members of Occupational Safety and Health
Committees.

The situation of occupational safety and health in Finland
Work and workers
At the end of 2006, Finland’s population was about 5.3 million, of whom just over 100 000,
or about 2%, were foreign citizens the biggest groups being Russians and Estonians. According to the Labour Force Survey by Statistics Finland, at the end of 2007, 2.5 million of the
population were employed. In 2005 90% of the employed workforce was salary earners. Industrial sector employs 18 %, agricultural sector 4 %, construction 6 %, service sector 42 %
and the public sector 27 % of the workforce. Just under 200 000 were unemployed. The national target of increased work participation has seen positive progress in the past few years.
In particular, older people’s participation in the labour force, measured in terms of their employment rate, has increased.
According to the survey ‘Work and Health in Finland 2006’ (Perkiö-Mäkelä M. et al 2006), 86
% of employees had a permanent work contract. The average working hours of employees
(including part-time and overtime work) was 40 hours for male workers and 37 hours for
female workers. Agricultural entrepreneurs worked 51 hours, and other entrepreneurs 44
hours a week. Weekend work at least once a month was done by 34 % of the employees and
17 % worked in night shifts.
The hotel and restaurant sector, the health and social sector, cleaning, and security occupations are growing branches of economy. There has also been slight growth in the transport
sector. The strong growth of the electronics industry has ended, but the profitability of the
sector is still good. The growth has declined also in the trade and construction sectors. The
number of small and medium-sized enterprises is on the rise, which is a challenge to health
services and safety activities. The labour force has diminished strongly in agriculture and
forestry, but the volume of these primary production sectors has not decreased. The need
for labour has fallen also in food production and the textile and leather industries. The production of some special textiles has nevertheless grown.
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In Finland women participate very actively in work life; women's share of the labour force is
48%. Finnish work life remains strongly differentiated by gender. Health care and social work
in particular are dominated by women, totalling 87%. Male-dominated occupational groups
include quarrying and construction (96%), manufacture and installation (85%), and transport
(86%). In 2006, 37% of working directors and top civil servants were women and 63% were
men; the corresponding figure for 2003 was 29% for women and 71% for men. In this respect, differentiation has decreased.
Situation of work organizations and mental well-being
Team work as a form of work organization has become more common: in 2006 more than
50% of employees worked as part of a team. The survey and development activities of work
organizations have increased further in the workplace. According to the Work and Health
study, employees’ experiences in terms of the functioning and management of work organizations have changed very little between 1997 and 2006. The clarity of work-related goals
and performance reviews remained at the same, fairly high level throughout the 2000's.
Communication was evaluated as slightly poorer in 2006 than in previous years, but work
climate has shown a positive change of direction since 1997.
Irregular working hours and night and weekend work had increased in the transport sector
prior to the 2006 data-gathering. In 2006, men did less overtime which was compensated for
with money or time off, and unpaid overtime increased among female professional and managerial staff. Half of the employees were willing to be flexible with their working hours in
order to meet the demands of their tasks or their supervisor. One in three had the opportunity of individual flexibility, although transport and health care employees had fewer opportunities for this. The use of fixed-term employment contracts had not increased.
A good balance between work and other areas of life supports well-being and the ability to
cope at work. The balance between various areas of life was studied in Work and Health
study on the basis of, for example, conflicting work and home life demands, and the division
of housework and childcare. These have not changed significantly between 1997 and 2006.
In 2006, 14% of employees felt that they neglected their home life either very or fairly often.
Managers and top civil servants, senior specialists, and those in managerial positions in particular felt that they neglected some part of their lives.
As a whole, the mental strain experienced by Finnish employees has changed very little, although they regard themselves as busier than before. General stress symptoms, such as tiredness, anxiety or insomnia, have decreased since 1997. Work engagement, and positive
work challenges and experiences were more common among those working in small rather
than large workplaces. Personal control over one’s own work matters and over the order of
work tasks has decreased slightly since 1997; blue-collar workers felt worse off in this respect than white-collar workers. Work satisfaction had fallen slightly since 1997, and the
prevalence of psychological violence increased slightly since 2003.
Entrepreneurs, including agricultural entrepreneurs, had slightly less mental strain at work
than other employees. Entrepreneurs also saw work engagement and personal control and
influence in developing their roles at work more positively than other employees. This outcome reinforces the idea that theme work, mutual discussions, and development projects in
work organizations help in managing mental demands and stress at work.
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Status of the working environment
Accidents at work are still commonplace. In the 2006 Work and Health studies, 15% of men
and 11% of women said that they had suffered an accident at work or while commuting in
the course of the year. These amounted to over 300 000 occupational accidents, more than
half of which resulted in absence from work. According to the statistics of the Federation of
accident insurance institutions, during the period 1996–2005, there were an average of 100
000 accidents at work and 15 000 accidents while commuting to and from work. In 2005,
about 54 000 (49 %) of work place accidents led to at least four days absence (see Figure 1)
The highest number of accidents takes place in the construction trade. There were about
17 500 accidents in 2005 (16 % of all). Other industries with a high number of accidents include agriculture, land transport, the manufacturing of wood and wood products, and the
manufacturing of metal products.
The number of deaths in occupational accidents has fallen from almost 300 in 1960 to 51 in
2005, and an annual average of 46 people died in occupational accidents between 1996 and
2005. The average number of accidents at work resulting in injury has also decreased. In the
main sectors, the accident frequency diminished between 2000 and 2005, especially in agriculture, industry and construction, whereas in transport and storage, it increased.
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Figure 1. Frequency of workplace accidents resulting in at least four days absence from work in main
sectors from 2000 to 2005 (Federation of Accident Insurance Institutions)

However, this positive trend seems to have levelled off in 2005. According to statistics employees suffered a total of 110 000 occupational accidents, while the corresponding figure in
2004 was 96 000. The change in compensation practice – the so-called full compensation
reform made in accident insurance legislation – only partly explains the increase in the number of accidents. Among the other factors affecting the accident trend are the economic
boom, changes in production structure, fragmentation of contracts and projects, and the use
of hired labour. According to advance information, the number and frequency of occupa194

tional accidents in 2005 saw a particularly marked increase in construction, real-estate and
rental services, and the municipal sector.
According to the Work and Health study, in 2006, one in 10 women and one in 20 men had
been assaulted or threatened with assault at work or while commuting. Compared with its
2003 level, violence, or the threat of violence, has increased among both men and women.
The situation is the most difficult in the health and social services sector, where one in six
employees was subject to or threatened with assault in 2006. This change is probably due to
an increase in substance abuse among customers, the consequences of which those working
in health and social services are among the first to have to deal with.
About 1.5 million employees are exposed to physical risks in the working environment, such
as noise, vibration, exceptional temperature conditions, and radiation. The total number of
those exposed to high noise levels (over 85 dB) has not fundamentally changed, but the
number exposed in, for example, construction-related occupations has increased, while in
the metal industry, it has fallen. One in five employees were exposed to vibration from hand
tools. The development of rest facilities, working practices, and clothing has counteracted
the problems caused by exposure to cold weather. Although the number of employees exposed to ionizing radiation has remained unchanged, outdoor workers’ total exposure to UV
radiation has risen slightly as a result of the sunny summers of recent years, the depletion of
the ozone layer and increased travel. The number of employees exposed to radio frequency
radiation has risen due to the growing use of mobile phones, their base stations, and the use
of burglar alarms.
Employees find exposure increasingly detrimental, even though experts estimate that it has
slowly decreased. However, today there is more knowledge about the health risks of exposure and standards have risen, as a result of which people are now aware of even the smallest of risks. The risks depend on the nature of the work. For example, in occupational
groups where communication plays a large role (e.g., experts and people working in customer service and sales), noise is actually estimated to have a more adverse effect than in traditionally noisy occupations.
About half of the economically active population, or just over a million employees, are exposed to chemical substances or indoor air impurities at work. This number has not
changed much since the late 1990's. The most common chemical exposure factors are dusts,
detergents, and solvents. Although according to the interviews in the study, there is now less
use of harmful chemicals, hazards are reported slightly more often than before. The reason
for this is most likely to be the more common awareness of smaller hazards.
About 1.7 million people work indoors in Finland. In 2006, the most common problems in
the indoor air of offices were dry air, cold or draught, dust, stuffy air, heat, noise, and unpleasant smells. Complaints regarding all these conditions in offices increased in the course
of the follow-up. Damp and mould damage is accompanied by the smell of mould or an earth
cellar, which was reported by a total of 15% of all respondents (11% in 2000). The smell of
mould was most common in agriculture, construction, education, health care, and social
services.
In Finland, smoking was banned in public places and public transport as early as in 1977. Exposure to tobacco smoke at the workplace has been restricted under the Tobacco Act since
1995. The first reform of this act concerned restaurants, and was carried out in 2000. Another reform, passed in June 2006, entered into force in June 2007, after which smoking is no
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longer permitted in restaurants; a restaurant may reserve a separate smoking room for
smokers, but no service is permitted there.
As in previous years, about one in four respondents regarded their work tasks as either fairly
physically strenuous or very strenuous. The estimates of the physical strenuousness of work
seem to have fallen among those working in the health and social services sector, as well as
among men working in machine workshops and structural metalwork. The frequency of repetitive work movements and uncomfortable working positions fell significantly, especially
among women. Both men and women working in agriculture estimated their tasks as the
most strenuous. The frequency of uncomfortable working positions among women fell in the
last three years, mostly in occupations in the health and social services sector. Among men,
a similar reduction was seen in transport work, especially road transport.
Health and work ability of the working-aged population
At the end of 2006, 273 000 people received disability pension or individual early retirement
pension (Finnish Centre for Pensions). The most common criteria for these pensions are
mental disorders and musculoskeletal diseases. Disability pensions due to mental disorders
became more commonplace in the late 1990's and early 2000's, but this trend has leveled
off in the past few years, with some recent indications of a slight fall. In total, almost 26 000
people retired on a disability pension or an individual early retirement pension in 2005.
In 2005, there were more than 21 million sickness days a year, i.e., just under 100 000 person-work-years. The number of compensated sick leave days (more than nine days) has
slightly increased from 2000 to 2006. In 2006 the total amount of compensated sick leave
days was 6.3 days per worker (totally 13 million). A small minority of employees have long
sick leaves, and, on the other hand, a third of the employees do not have any sick leaves.
Those over 50 years of age have more sick leave days than the younger age groups. The
amount paid out in compensation for absence due to musculoskeletal and mental disorders
has increased in the 2000's, and the proportion of absences caused by mental disorders increases with the length of the absence itself.
In 2006, under half (45%) of all working-aged people and 38% of the employed had a longterm illness or lingering effects of an injury diagnosed by a doctor. These figures have remained almost the same since 1997. About one in three long-term illnesses (36%) caused
employees some inconvenience at work. One in seven employees (14%) had a long-term
illness impeding their ability to work. The most common work-impeding long-term illnesses
were musculoskeletal diseases (6% of all employees), respiratory diseases (3%), cardiovascular diseases (2%), and diseases of the nervous system or the sensory organs (2%).
In 2006, two thirds (67%) of the employed population had suffered long-term or recurring
symptoms affecting the musculoskeletal system, the most common of which were neck and
shoulder pain. Musculoskeletal disorders were most common in agriculture and forestry,
construction, and the hotel and restaurant sector. Just over half (53%) of employed people
had experienced long-term or recurring symptoms which affect the respiratory system or the
mucous membranes (eye, nose, and throat symptoms) in the preceding month. Symptoms
affecting the respiratory system and the mucous membranes were most common in the hotel and restaurant sector, education, and health and social services. Compared with the 2003
figure, the incidence of long-term or recurrent symptoms as a whole had somewhat diminished.
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As regards manners of living, during the past five years, eating habits have changed for the
better, because the use of high-fat dairy products has diminished. Also, leisure-time physical
activity has increased. On the other hand, the consumption of alcohol has increased, overweight is an increasing problem, and there has been no substantial change in daily smoking.
(Health Behaviour and Health among Finnish Adult Population, Spring 2002.) An unhealthy
life-style is most common among employees in construction and transport sectors.
In 2006, the Finns perceived their overall health to be slightly worse than in previous years.
About 28 % of the employed people reported that during the past 6 months, they had experienced long-term or repetitive physical or mental symptoms either caused or aggravated by
work. The physical symptoms were most often musculoskeletal problems.
More than half of those over 45 years of age would be prepared to consider continuing to
work beyond the age of 63 if, for example, they remain in good health (25%), monetary
compensation is adequate (19%), or if flexible working times or tasks are possible (19%).
More than 40% of employees would not continue, for any reason. Those in physically more
strenuous jobs indicated that they were less able to continue working until retirement age
than office workers. In the youngest age group (25 to 34-year-olds), fewer people than in the
earlier surveys assessed themselves as able to continue working until it is time to draw an
old-age pension.
A special Act on Occupational Diseases (1343/1988) stipulates the definition of a disease,
gives examples of causative factors or conditions, and defines the principles of compensation as stipulated in the Act on Accident Insurance. An occupational disease can be caused
by physical, chemical or biological factors at work or by physical overload and poor ergonomics (e.g. repetitive strain). Psychological factors are accepted as a cause of an occupational disease only in rare cases, for example, post-traumatic shock. Unlike in insurance statistics, the cases are recorded according to the year of reporting and not according to the
insurance technical date of occurrence, which may differ several years in diseases with a
long latency time.
In 2005 altogether 6,774 recognised or suspected cases of occupational disease (28 cases
per 10,000 employed) were notified to the Finnish Register of Occupational Diseases (FROD).
The proportion of women among the cases was 36%. Most cases were notified in the age
group 55–59 years in men and 50–54 years in women. These figures cover cases notified
(recognised or suspected) in 2005 to the Federation of Accident Insurance Institutions (FAII)
and cases recognised by Farmers’ Social Insurance Institution – Mela. Due to changes in the
notification and recognition practises, these figures are not comparable with previous figures of FROD and trends of occupational diseases can not therefore be assessed.
Noise-induced hearing loss was the most common diagnosis with 1,548 notified cases (recognised or suspected). The notified cases originate predominantly from noise exposure in
the 1980s or earlier. Noise-induced hearing loss was about ten times as frequent in men as
compared with women. The incidences were highest in wood industry, mining, and in manufacture of vehicles and of metal products. The numbers probably also include cases of the
lowest severity grade, which are notified more completely than previously.
Repetitive strain injuries (RSI, 1,469 cases) were almost as frequent as hearing losses. The
most common RSI was tenosynovitis/peritendinitis which comprised nearly half of the cases.
The second was epicondylitis. The number of notified carpal tunnel syndromes was 166. The
proportion of women among the cases was 41%. Cases of RSI occurred in all age groups. The
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incidence was highest among food industry workers, among textile, sewing, shoe and leather
workers, and among printing workers.
The third largest group (1,243 recognised or suspected cases) was that of skin diseases. One
quarter of cases suffered from irritant contact dermatitis and another quarter from allergic
contact dermatitis. Skin diseases were slightly more common in women than men. Skin diseases occurred in all age groups. The incidence was highest among food industry workers,
among ‘other’ manufacturing workers, among metal, foundry and engineering workers, and
among agricultural workers. Treatment of fresh food, cleaning agents, and wet work were
the most common exposures in food industry work. Chemical agents, including rubber and
plastics, caused allergic dermatitis. Organic exposures, such as flours, caused protein contact
dermatitis or contact urticaria.
The number of notified asbestos-induced cases was 807. The most common were pleural
adhesions and calcifications (510 cases) which rarely cause respiratory symptoms. The number of asbestoses was 84 and that of suspected cancers 141. Asbestos-induced diseases
progress slowly and they occur most commonly among aged men. Their incidence was highest in transport equipment industry and construction. Exposure to asbestos used to be
common in these industries.
Allergic respiratory diseases (746 cases) included asthma (581), allergic rhinitis (98), and allergic alveolitis (‘farmer’s lung’, 57). The proportion of women was 59% and most cases occurred in the age group 40–49 years. The highest incidences were in food industry work and
agricultural work. The most common asthmacausing agents were flours, grains and animal
feed, mould spores, animal epithelia, cosmetics, isocyanates, and oils and lubricants.
Altogether 961 cases of other diseases were notified. They included epidemic nephritis
(‘mole fever’, 84 cases), keratoconjunctivitis (30), toxic encephalopathy (21), hand and arm
vibration syndrome (21), silicosis (14), and tuberculosis (12). This class includes also many
cases whose diagnosis was poorly specified.
In a study published in 2001, FIOH estimated that 3.7 % of all deaths in Finland in 1996 were
at least partly work-related (6 % for men, 1 % for women). Work-related factors seem to
have a greater effect on mortality than was previously expected. For example, work-related
stress, shift work, and environmental tobacco smoke are risk factors in cardiovascular diseases, exposure to asbestos is a risk factor in lung cancer, and dusts and welding fumes contribute to respiratory diseases. (Nurminen et al 2001)
Health differences
There are great differences in health between population groups, and these seem to be
growing. There are clear socio-economic differences in health symptoms, morbidity, limitations in functional capacity, and mortality. A 35-year-old Finnish manual labourer lives to an
average age of 74, whereas a man in a professional or managerial position until the age of
80. This difference in life expectancy is currently almost 1.5 years greater than in the 1980s.
Almost all health problems are more common among the least educated, current or former
manual workers, and people with a low income. According to Work and Health study, in
2006, 77% of agricultural entrepreneurs, 71% of manual labourers, 67% of lower-level whitecollar workers, and 62% of upper-level white-collar workers had at least one musculoskeletal
symptom. To reduce socio-economic health differences, action must be taken regarding
both structural factors and health behaviours.
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The work ability of the employed and the short-term unemployed were at the same level.
Fewer of the short-term unemployed had a long-term illness than previously. There were
hardly any differences in alcohol consumption between the unemployed and the employed,
although there seems to be a small group of alcohol-abusers among the long-term unemployed, but the majority on the whole drink even less than the employed. According to their
own estimates, half of the long-term unemployed had either very good or fairly good physical ability to work. Half of them also estimated that they could work until the retirement
age.
Safety management and occupational health services
The Act on Labour Protection (738/2002), which entered into force in 2003, is based on
modern safety-orientated thinking, characterized by a safety culture and systematic management of labour protection, as well as the principle of constant improvement of working
conditions. According to a separate study by the Finnish Institute of Occupational Health
(Salminen et al. 2007), most workplaces enforce the operational plan for labour protection
required by the act. However, there were great differences in safety management practices:
large companies have established practices for reporting and procedures, but smaller companies perceived occupational safety as control by the authorities. However, the growth of
safety culture is reflected by the practice of occupational safety card maintained by the
companies themselves: as many as 300 000 employees have already undergone occupational safety card training in Finland.
According to the Work and Health study, in 2006, employers had organized OHS for 92% of
employees, for whom 93% also had medical treatment included in the service. The average
percentage of coverage has remained nearly level since 2003. Overall coverage of employees’ medical treatment under OHS has improved slightly (2%) in the past three years.
The coverage of occupational health services among entrepreneurs and the self-employed
remains low but slightly better (32% in 2003 and 37% in 2006). At 63% in 2006, availability of
OHS has always been better for agricultural entrepreneurs than other entrepreneurs. Among
other employees, coverage is poorest in companies with fewer than 10 employees, and increases according to the size of the company. Various studies indicate that in OHS there is a
transition from companies’ own occupational health units to the OHS provided by medical
centres. An increasing number of people had undergone a medical examination under OHS
in the previous three years (66% in 2006 and 63% in 2003). Workplace surveys are among
the methods used by the OHS to uncover any health risks at the workplace. Workplace visits
by OHS employees in 2006 had increased slightly to 55%, from the 2003 level of 52%.
According to the Finnish Institute of Occupational Health’s ‘Workplace health promotion
barometer’, more than two out of three people reported that there were either many (14–
28%) or some (50–55%) extensive activities for the maintenance or promotion of work ability at their workplace in 2004. The greater the number of employees in a workplace, the less
focus there is on the promotion of work ability and health. At least two thirds of workplaces
took a positive view of these activities. The employers of about 90% of employees believed
that the promotion of work ability provided either extensive or some economic benefit for
the company. The significance of occupational health services (OHS) in the promotion of
work ability is diminishing.
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Occupational safety and health programmes and strategies
Government Programmme
According to The current Prime Minister Vanhanen's Government Programme for the tenure
2007–2011, in order to develop workplace communities, there must be effective cooperation between employers and employees. A high level of employee skills, an atmosphere
conducive to creativity, well-being at work and an efficiently operating labour market are
important elements of national success. Worklife will be developed in collaboration with the
labour market organisations with the aim of striking a balance between flexibility and security.
The occupational health care services will be developed. The potential offered by the occupational health care system will be used to develop workplaces on a broad front and improve well-being at work. Special attention will be paid to age management and psychological health at work. The National Alcohol Programme will continue to be pursued. The efficiency of preventive measures will be improved by adopting early intervention as a permanent policy in primary and occupational health care.
The farmers’ holiday and stand-in scheme will be developed to reinforce the well-being,
work ability and health of farmers. Farmers’ well-being at work will be promoted by improving the efficiency in the provision and availability of occupational health care services. The
compensation system will be developed to make it possible for farmers to acquire occupational health care services from a private service provider as well.
The reconciliation of work and family life will be promoted in all decision-making, and men
will be encouraged to take paternity leaves. The supervision of compliance with the Working
Hours Act will have to be intensified.
There are three policy programmes in the Government Programme: 1) employment, entrepreneurship and worklife 2) health promotion 3) well-being of children, youth and families.
All programs are partly connected to occupational safety and health. The first program will
need to find ways of improving job satisfaction and well-being at work. The second one will
pay attention to e.g. increased problems associated with the excessive consumption of alcohol and obesity, mental health problems and symptoms and illnesses due to various species
of moulds. Issues to be addressed in the context of the programme will include measures to
develop the functional capacity and workplace welfare of people of working age.
Occupational Safety and Health Strategy
The Ministry of Social Affairs and Health ratified the Occupational Safety and Health (OSH)
Strategy in April 1998. The document was prepared in co-operation with major interest
groups and social partners. It defines the objectives for the action in OSH, focal areas and
development principles for the years to come. The strategy emphasizes that occupational
safety and health shall first and foremost be carried out by the workplaces on their own initiative. The effects of the productivity of a good work environment, as well as utilization of
economic thinking are emphasized. When ensuring the efficiency of its activities the administration maintains and develops a co-operation network with other parties contributing to
occupational safety and health. The Ministry monitors the implementation of the strategy
together with the Advisory Committee on Occupational Safety and Health.
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The substantive strategic priorities (development targets) are stipulated by the Strategy as
the following:
 Maintenance and promotion of the work ability and functional capacity of the workers
 Prevention of occupational accidents and diseases
 Prevention of musculoskeletal diseases
 Mental well-being at work
 Promotion of worker's capacities to cope with work
 Control over one's own work.
The aims and the principles of the Strategy are described under the following headings:
 Based on the modern concept of occupational safety and health and the European
environment
 Emphasizing holistic, systematic and spontaneous action at workplaces
 Promoting a modern safety culture and safety management
 Strengthening client orientation
 Developing and strengthening OSH district administration
 Focusing the authorities' supervision according to the desired effects
 Developing more diverse supervision methods
 Promoting cooperation between the present statutory systems at workplaces
 Providing support from the Ministry in the implementation of the Strategy
 Ensuring research and development support for implementing the Strategy
 Strengthening the Ministry's internal synergy.
The Strategy is implemented in close collaboration with the social partners, research institutions and professional associations. Periodic follow-up and evaluation has been organized
triennially, and the necessary amendments have been made accordingly. The Strategy is implemented in practice through National Action Programmes, which together constitute a
National Policy and Programme for OSH.
Special action programmes have been launched in recent years by the relevant Ministries
for the implementation of the special objectives of the Government Programme:
 The VETO Programme 2003–2007: National programme for an Attractive Working
Life (Ministry of Social Affairs and Health)
 Government Employment Strategy and Employment Policy Programme (including
elements for lengthening working careers) (Ministry of Labour)
 Health 2015: Public Health Programme (Ministry of Social Affairs and Health)
 Occupational Accident Prevention Programme 2001-2005, 'Prioritizing occupational
safety' (Ministry of Social Affairs and Health)
 National Programme on Chemical Safety (Ministry of the Environment)
 'Noste' Programme 2003–2007 for improving the competence and work capacity of
ageing workers (Ministry of Education)
 The Finnish Workplace Development Programmes TYKE 1996–2003 and TYKES 2004–
2009 (Ministry of Labour)
 National Information Society Strategy 1998– (The Finnish National Fund for Research
and Development, Sitra)
 Tobacco Control Programme (Ministry of Social Affairs and Health).
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Strategies for Social Protection
The Ministry of Social Affairs and Health approved in 2001 the Strategies for Social Protection 2010 – Towards a socially and economically sustainable society. The strategy includes
a vision for 2010, including, for instance:
 People will stay on at work for 2–3 years longer than they do at present.
 The general functional capacity of the population will have improved, and elderly
people will not need care until at a more advanced age.
Two of the four strategic goals are connected to the work environment:
 Making work more attractive
 Promoting the health and functional capacity of workers.
Objectives for Occupational Safety and Health Inspectorates
Occupational safety and health district administration will focus its enforcement activities in
the next few years (framework agreement 2008-2011) on the sectors that are most crucial to
the safety and health of workers and, on the other hand, on workplaces where compliance
with occupational safety and health requirements needs to be controlled. Majority of activities will be concentrated on areas where inspections are aimed at eliminating adverse workloads due to job and working conditions and at preventing work accidents.
Inspection will be focused on industrial activities where there are significant problems and
load factors at the workplaces. On the basis of environmental analysis, the OSH Inspectorates plan their inspections and direct them purposefully to the workplaces of the sectors
defined in the framework agreement.
During the agreement period, enforcement activities will be concentrated on eliminating
adverse mental and physical workloads due to job and working conditions and on preventing
workplace accidents. In addition, it will be monitored how chemical risks are controlled at
the workplaces of the selected sectors. Under the target "eliminating work loads" inspectorates monitor the control of client violence, harassment and inappropriate behaviour, manual handling and lifting and repetitive work at the selected workplaces. The objective of
work accident prevention is to ensure that there are safety management procedures and
working conditions monitoring systems in the high-risk sectors selected as objects of inspection. Chemical risks and to the use of chemicals will be controlled at high-risk workplaces
where inspections are carried out on the initiative of authorities and clients. Chemical risks
are monitored in high-risk sectors also within projects. During the coming performance period, monitoring compliance with the provisions that regulate working life will be intensified.
Compliance with legislation governing the use of foreign labour, the contractor’s obligations
and liability, working time and product control will be monitored in the form of targeted
projects or as part of other enforcement activities.

Important actors in the occupational health arena
The Department for Occupational Safety and Health of the Ministry of Social Affairs and
Health serves as the highest Government body for OSH Administration. It supervises independent Labour Inspectorates covering the whole country. The most important duties of the

Department, whose staff number about 90 persons, involve:



preparation and drafting of occupational health and safety legislation
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performance and resource management of the Occupational Safety and Health Inspectorates
monitoring of their results
improvement of inspection methods
coordination and targeting of OSH research
application of the results of research projects at the workplace level
market surveillance and product control.

Finland is divided into eight independent Occupational Safety and Health Inspectorates
that have a staff of about 460 persons. In field operations there are about 380 inspectors. In
2006 they were responsible for 240,000 workplaces with 1.8 million employees. The number
of inspected workplaces is about 22,000 a year, which is about 10% of all workplaces in the
country. The focusing of inspections according to preset priorities is strong to ensure a maximal safety and health effect of the activity.
According to the Act on Occupational Safety and Health Administration (16/1993) the occupational safety and health authorities shall promote safety and health at work by:
 developing (and promoting) safety and health at work
 supervising through inspections and investigations the compliance of OSH regulations, within the legal mandate stipulated to the OSH Authority
 carrying out planning and development activities for OSH
 carrying out advisory, information, research, and training and education activities for
OSH
 providing instructions, advice and statements on the implementation of OSH regulations
 providing instructions, advice and training on OSH for the self-employed, and planning and developing OSH for their needs
 collaborating actively with the organizations of employers and workers in the field of
OSH
 performing all the other functions and tasks especially stipulated to the OSH Authority.
STTV, the National Product Control Agency for Welfare and Health, controls social and
health hazards caused by products containing alcohol, tobacco and chemicals, and ensures
compliance with the regulations concerning the products. STTV is supervised by the Ministry
of Social Affairs and Health. The Chemicals Department of STTV is responsible for the prevention and control of health hazards caused by chemicals. STTV’s tasks within chemical control are mainly based on Community legislation. The operation includes assessment of the
risks and acceptability of chemicals and pesticides, matters concerning classification and
labelling, market surveillance and monitoring GLP laboratories. The Product Register Unit
maintains a product register included in the chemical register. The Agency employs 71 persons. STTV co-operates with the Ministry of Social Affairs and Health, The Finnish Environmental Institute, Plant Production Inspection Centre and National Agency for Medicines.
TUKES, the Safety Technology Authority, is an expert organisation that supervises and develops technical safety and reliability. Its control operations are concentrated on chemical
and process safety, pressure equipment safety, electrical safety, rescue equipment, measuring instruments and articles of precious metals. The aim of TUKES is to protect people, property and the environment from safety risks and to promote technical reliability. The supervi203

sory tasks are organised into two units: plant and installations surveillance (installations and
technical services) and product safety enforcement (products and measurements). Besides
supervisory tasks, TUKES participates in national and international co-operation, development of legislation, and different research and development projects. Also, it actively gives
information on matters concerning technical safety and reliability. TUKES operates mainly in
the sector of the Ministry of Trade and Industry, but it has tasks in the sectors of various
other ministries as well. TUKES employs 120 persons.
STUK, the Radiation and Nuclear Safety Authority, is the authority and expert organisation
that supervises radiation and nuclear safety. It operates in the field of radiation instruments,
radioactive substances, nuclear power plants, nuclear materials and nuclear waste. STUK’s
main task is to protect people, society, the environment and future generations from the
adverse effects of radiation. STUK also controls natural radioactive substances in working,
housing and living environments and exposure to radiation caused by them, as well as exposure to non-ionising radiation as far as it is not the task of other authorities. The information
on exposure is registered in a dose register maintained by STUK. STUK monitors the radiation exposure of about 11,000 employees as well as gives instructions on safety and provides
training for employees using radiation. STUK provides national customers services in radiation dose measurements, radioactivity counts and other expert services. An essential part of
STUK’s operations are research, radiation control of the environment and emergency readiness operations. STUK employs 300 persons.
The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) is an expert organisation in the field of
occupational safety and health research. The FIOH pursues this goal with the help of research, expert services, training and information. The research is concentrated on the employees’ health and work ability, features of a good working environment, work-related
physical and mental stress, dangers caused by chemical substances, noise, heat and radiation, safe working methods, and occupational accidents and illnesses.
Experts of the FIOH give instructions on the planning of a good, productive and high-quality
working environment. The services include hygienic measurement and analysis services for
workplaces, projects on action for maintaining and promoting work ability, risk assessment
at workplaces as well as testing people applying for demanding professions, work-related
psychological studies, development of workplaces and organisations and directions on the
establishment of action programmes concerning occupational safety and health. The FIOH
organises about 300 courses annually. Training includes continuation and further training
that maintains and improves professional skills and is aimed at people working in the field of
occupational safety and health.
The FIOH gives information on new research projects and up-to-date matters in its own
newsletters, guides and other publications. The institute is a public corporation supervised
by the Ministry of Social Affairs and Health. The number of personnel of the Finnish Institute
of Occupational Health is about 800. In addition to the central institute, there are six regional institutes in Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku and Helsinki.
Also other research institutes exist in Finland, for example VTT, Tampere Technical University, Kuopio University, Oulu University and Tampere University. In order to get the best possible results and influence of research activities it is necessary to focus research into areas
where the best improvements in well-being at work are to be reached. Therefore the Ministry of Social Affairs and Health has prepared in collaboration with the research institutes and
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funding organisations as well as social partners the document describing the focal areas of
well-being at work research.

Figure 2. Safety and health operators in Finland

VTT is an independent expert organisation which provides comprehensive technology and
research services for both domestic and international clients, private companies and the
public sector. VTT aims at increasing the well-being of its owner, Finnish society, and through
its technological know-how improving its clients’ technical-economic competitiveness. VTT
operates under the Ministry of Trade and Industry. Its personnel amounts to 2,800. The extent of VTT’s occupational safety and health research is approximately 50 man-years, the
extent of all safety research being about 200 man-years. Research and development promoting occupational safety and health is often carried out as a part of other technological development aimed at higher competitiveness, quality and productivity.
The Centre for Occupational Safety promotes safety, health and productivity in working
conditions and workplaces. Its activities are concentrated on occupational safety and health
on a broad basis, occupational health care, productivity and quality. The key idea is that the
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best results in development work are achieved in co-operation between management and
personnel.
The Centre for Occupational Safety produces and disseminates information and knowledge
needed in developing working conditions. The modes of operation are training, services for
workplaces, publications, information, advice and information service, keeping of a personnel register of persons in occupational safety and health duties and occupational health care
services in private and municipal workplaces.
The Finnish Work Environment Fund was established in 1979. The labour market organisations are represented in its administration and the operation is supervised by the Ministry of
Social Affairs and Health. The funds originate from the employers’ accident insurance premiums. The Finnish Work Environment Fund finances research, development and information aiming at improving the working environment and promoting the safety and productivity of workplaces. Additionally, the fund finances the operation of the Centre for Occupational Safety. The financing areas are the work environment, industrial relations and productivity
of the work. With the development aid, the fund supports the introduction of the research
and development results of the field into the applicant’s workplace with the help of an external expert.
TVL, the Federation of Accident Insurance Institutions, takes care of tasks requiring cooperation between the insurance institutions carrying on statutory accidence insurance
business and other tasks as is provided by law. It also carries out the tasks of the insurance
institution of the employee’s place of residence following from the international agreement
signed by Finland. The central areas of the Federation are conformity in the application of
the system, profitability of the statutory accident insurance, production of information on
occupational safety and health, effects of the European insurance market on the statutory
accident insurance and information on the contents of the statutory accident insurance. The
investigation of fatal occupational injuries carried out by TVL is directed by an investigation
board with representatives of the central labour market organisations, insurance companies
and the Centre for Occupational Safety. The investigation reports on fatal occupational accidents are submitted to the occupational safety and health contact persons of the workplaces
and to other experts. Sector analyses and summaries are made on the basis of the reports at
regular intervals. An occupational safety and health committee, with representation of the
labour market organisations and the insurance sector, directs TVL’s occupational safety and
health activities.

Discussion
According to Finnish statistics, interviews and expert evaluations, the work environment has
improved from 1970's and 1980's in almost all branches, concerning accidents, occupational
hygiene, ergonomy and psychosocial factors. Changes in production technology, legislation
and safety and health work have improved in a positive direction. However, the development on 1990's and 2000's has not been so rapid as earlier. There is still much work to be
done: thousands of new occupational diseases and 100 000 accidents occurs every year, and
more than 25 % of workers evaluates work environment to be harmful when physical, chemical and biological factors are considered in work environment.
Although industrial processes are undergoing reforms, and working conditions are under
constant development, various chemicals, dusts and fumes, noise and vibration, and difficult
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working postures are still a problem in many workplaces in the metal and wood-product
industry. Typical problems in the food-processing industry are repetitive work, forced work
pace and one-sided strain on the upper limbs, working in the cold, noise, and various organic
dusts. Some branches of industry use many flammable chemicals, which in turn are hazardous both to health and to the environment. Thermal degradation products form a significant
chemical exposure risk in the manufacture of plastics, and styrene and abrasive dust are still
a problem in the reinforced plastics industry. Construction work is physically strenuous, and
poor working positions are typical. Employees are exposed to cold and heat caused by
changes in the weather, as well as dusts, especially in renovation work. Construction also
carries the highest risk of accidents. In transport, work burdens include risks concerning personal safety and environmental hazards, irregular working hours, and strict timekeeping.
Also occupational accidents are relatively common in the transport industry.
Overly-hectic work schedules burden the health and social services sector, and increased
cases of violence at work are a cause for concern. The service system in the health and social
services sector is under constant pressure, and technical development of the health service
increases costs. The change in the population’s age structure is reflected in the changing
needs for treatment and care, and therefore the demand for services – especially for the
elderly – is increasing at the level of the basic services provided by municipalities. However,
despite several stress factors, those working in the health and social services sector are
usually satisfied with their work. The growing number of actors – a result of networking and
outsourcing – requires even more controlled harmonization of operations and good safety
management at the workplace. The number of foreign employees is growing, especially in
construction and cleaning; multiculturalism also brings challenges to occupational health
service and safety work.
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Figure 3 Estimates of people coming to labour market (red) and leaving the labour market (dark blue)
in Finland. If people would work up to 62 years, then the leaving trend would look like the green line
(Work group of employment, temporary report 2003, in Finnish).

The ageing of the labour force is a big problem in Finland and it is also mentioned in our new
Governmental Programme. For example, in the near future, the amount of people leaving
the labour market is going to be larger than people coming to the labour market (see Figure
3). The population of working age will start to decrease when the baby boom generation
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reach retirement age. This decrease will be at its highest in the early years of the 2010's. This
causes concern about the lack of trained employees, especially in the industry. Thus, the
industry in Finland already now reports on difficulties to recruit trained employees. The
trends of the labour force change can be seen in Figure 3. This has been a major concern in
the policy programmes of the recent Finnish governments, and therefore, e.g. a goal has
been set to raise the average retirement age by 2-3 years. Even then (the dashed line in Figure 3), if other factors stay constant, it is predicted that domestic labour supply will diminish.
This means that we are forced to welcome workforce from other countries outside Finland,
which means additional multi-cultural working societies.
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Training and education is also changing so that less persons are coming to industrial work.
This means that professional qualifications are not so interesting as before (Figure 4).
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Figure 4. Students in education leading to qualifications and qualifications attained (Statistics Finland:
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_koulutus.html#tutkintoonjohtava )

Rapid economic growth, globalization, and structural changes in the economy as well as in
companies characterize Finnish work life. The work is changing rapidly. Flexible companies
are downsizing, outsourcing, flattening, redistributing their responsibilities, re-engineering
their business, workers are teleworking, networking and subnetworking. Organization has
changed its working hours, working practices, competence and skill and technology. Trends,
like networking, teamwork, overtime work (without compensation) and productivity are
reducing the attractivity. New risks are more human factor oriented than technology
oriented. Changes in working life are at the moment reasonable fast and diversified both in
the sense of mental and physical loading aspects. Most of the work demands plenty of information technology and handling of varied information. Quite often we call this society as
an information society. Globalization in working life is increasing rapidly which means that
multicultural working societies are coming more and more general. Our national statistics
show that the major causes of early retirement are musculoskeletal disorders and psychosocial constrains and other mental health sicknesses. However, many positive outcomes have
been reached in development of well-being at work and working conditions.
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Investment in occupational safety and health is good business. Low absenteeism from illness
or accidents increases directly the production results by improved quantity and quantity of
the product. Furthermore, the direct costs of hiring replacing personnel and their training
are avoided. Other indirect costs are not mentioned but in general, Finnish studies have consistently shown that the return of invested euro is three to seven-fold. In Finland the work is
also flowing abroad, and manual skills are not so appreciated as engineering or university
studies.
Because of the lack of workforce, in the coming years, the attractivity could also improve the
above mentioned negative trends existing in Finland. Work environment must be improved
further. Physical and mental loads must be relieved and the image of work must be improved. Anyway our thinking will be changed possibly to unpredictably direction. Productivity and well-being are elements of attractivity. Therefore, we need more studies in this field.
As regards change management in the near future, it will be essential to determine how well
existing resources can be utilised and how flexibly the forthcoming generational change in
work life will be implemented. This matter, in turn, will be affected in particular by how the
unemployed can be included into work life, how efficiently young people will move from
education to work life, and how older people can be persuaded to continue working for
longer than at present. Next to competitiveness, these factors will emphasize the issue of
well-being at work, which lies at the heart of the national labour policy: how to develop
work life so that people can remain healthy and enjoy their work.
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12. UTVECKLINGEN AV ARBETSMILJÖARBETE I DANMARK
PER LANGAA JENSEN26
Inledning
Många förhållanden i och utanför en verksamhet påverkar dess arbetsförhållanden. Först
och främst handlar det om beslut om hur de nödvändiga uppgifterna ska genomföras och
därmed också hur produktionsteknologi och den tillhörande organiseringen av arbetet ska
konstitueras och utvecklas. Dessa beslut fattas utifrån en uppskattning av ett antal externa
förhållanden som till exempel marknaden och konkurrenssituationen, tillgänglig teknologi,
tillgängligt kapital, förhållanden på arbetsmarknaden och lagar och förordningar. Samspelet
mellan alla dessa faktorer kan omöjligt redogöras för i ett förhållandevis kort kapitel i en
bok. I den här beskrivningen av den danska utvecklingen inom danska verksamheters arbetsmiljöarbete är fokus därför först och främst satt på utvecklingen inom lagstiftningen och
administrationen av denna samt dess förmodade effekt på verksamheternas aktiviteter.
Beskrivningen baseras först och främst på dokument från den danska arbetstillsynsmyndigheten (det danske Arbejdtilsyn) varav de flesta kan hittas på www.at.dk. Utöver detta baseras beskrivningen på ett antal undersökningar av och synpunkter på det danska systemets
sätt att fungera. Slutligen har författaren varit engagerad i många projekt som handlar om
utveckling av verksamheters arbetsmiljöarbete som vanligtvis har föregåtts av en utveckling
av regelverket. Erfarenheter från detta arbete ingår också i beskrivningar och diskussioner i
texten som följer.
I kapitlet beskrivs först den danska arbetsmiljölagstiftningens viktigaste krav på verksamheternas insatser inom arbetsmiljöområdet. Efter detta diskuteras några viktiga initiativ som
myndigheterna har satt igång för att utveckla ett lokalt arbetsmiljöarbete. Detta följs av att
några exempel lyfts fram på en rad nya initiativ inom det danska arbetsmiljöarbetet. Slutligen presenteras några avgörande utmaningar för vidareutvecklingen av arbetsmiljöarbetet i
danska verksamheter.

Lagstiftningens reglering av arbetsmiljön
Arbetsmiljöregleringen i Danmark – en kort historik.
Tidigt under industrialismens genombrott etablerades det i Danmark en rättslig reglering av
arbetsmiljön nämligen arbetarskyddslagen (arbejderbeskyttelsesloven). Den första lagen
stiftades 1889. Lagen fokuserade endast på olyckor och den tidens industri. År 1901 etablerades en tillsynsmyndighet kallad arbetstillsynsmyndigheten (Arbejdstilsynet). Under 1900talet reviderades lagstiftningen vid fyra tillfällen. Vid varje tillfälle utvidgades såväl lagens
område som lagens materiella bas. 1975 beslutade folketinget om en arbetsmiljölag (AML,
2005) som trädde i kraft den 1 januari 1977. Den sistnämnda förändringen skedde under
påverkan av flera olika förhållanden bland annat otidsenlig lagstiftning, oroligheter på arbetsmarknaden (som berodde på otillfredsställande arbetsförhållanden under en kraftig
högkonjunktur i slutet av 60- och början av 70-talet) samt en politisk diskussion om fördelningen av den våldsamma stegring i välfärden som det danska samhället gick igenom under
1950- och 1960-talet.
26

Manus till kapitlet accepterat i november 2006.
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Verksamheternas effekt- och insatsområden
Denna lag innehöll flera nyheter i jämförelse med den tidigare lagstiftningen. För det första
signalerade förändringen i beteckningen från ”arbetarskydd” till ”arbetsmiljö” en markant
utvidgning av lagens materiella grund. Följande anges i lagtexten:
§1 Lagen strävar efter, att skapa:
1. en säker och hälsosam arbetsmiljö, som till varje pris överensstämmer med den
tekniska och sociala utvecklingen i samhället,...

I lagtextens kommentarer förklaras vad begreppet ”säker och hälsosam arbetsmiljö” inbegriper. Utöver arbetsolyckor innefattar begreppet även arbetsrelaterade sjukdomar, långsiktig förslitning samt den psykiska arbetsmiljön.
Lagen är en ramlag, det vill säga den innehåller många paragrafer som bemyndigar arbetsministern och direktören för Arbetstillsynsmyndigheten att fastställa tydligare regler av områdets reglering. Den innehåller dock flera konkreta paragrafer som pekar ut centrala insatsområden som syftar till att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan röra sig om
kemiska medel och ämnen, tekniska hjälpmedel, arbetsplatsens utformning, arbetets organisering, vila och fritid samt barn och ungas arbete. De krav som ställs i förhållande till dessa
områden är tämligen likartat formulerade. För arbetets organisering anges till exempel:
§38. Arbetet ska planeras, utformas och utföras på ett sådant sätt, att det säkerhetsoch hälsomässigt är fullt försvarbart.
Stk. 2. Erkända normer och standards som har säkerhets- och hälsomässig betydelse
ska följas.

Folketinget har således med denna lagstiftning gett klara signaler om sina förväntningar på
verksamheternas insatser inom arbetsmiljöområdet – se figur 1. Insatsen skall inriktas på de
områden där arbete vanligtvis utförs i samband med utveckling av drift och produktionen.
Men förväntningarna är att de områden man arbetar med också värderas i förhållande till
lagens effektområden och inte bara utifrån ekonomiska, kvalitetsmässiga och liknande kriterier.
Insatsområden:

Ämnen och material
Tekniska hjälpmedel
Arbetsplatsens utformning
Arbetets organisering
Vila- och fritid
Barn och ungas arbete

Påverkningar:
Buller
Lkemikalier
Arbetsställningar
Psykosociala
förhållanden

Effektområden:

Olyckor
Arbetsrelaterade sjukdomar
Långsiktiga förslitningar
Ergonomiskt utformade arbetsplatser
Psykisk arbetsmiljö

Figur 1. Delarna i verksamheternas insatser för arbetsmiljön i förhållande till arbetsmiljölagen.

Sedan lagen trädde i kraft 1977 har förändringar inneburit att nya områden har lagts till i
lagen. Detta kan handla om etablering av arbetsplatser för personer med funktionshinder
(det vill säga att bidra till etablering av en arbetsmarknad för alla) eller som den senaste ändringen, en insats för en minskning av sjukfrånvaron. Men de ursprungliga områdena hålls
fortfarande som de mest centrala.
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Verksamheternas interna organiseringen av arbetsmiljöarbetet
Utöver att fastställa förväntningar på områden och utfallet av verksamheternas insatser fastla folketinget också vem som i deras ögon ska vara centrala aktörer i själva genomförandet. I
lagtextens §1 anförs som överordnad princip:
§ Lagen strävar efter, att skapa:
1. en säker och hälsosam arbetsmiljö,
2. fundament för, att verksamheter själva kan lösa säkerhets- och hälsofrågor med
vägledning och kontroll från Arbetstillsynsmyndigheten (Arbejdstilsynet).

I de påföljande paragraferna fastställs ansvar och kompetenser. Arbetsgivaren har ansvar för
att arbetsförhållandena ska vara fullt säkerhets- och hälsomässigt försvarbara. Detta ansvar
ska regleras i samarbete mellan mellanchefer och anställda. I verksamheter över en viss storlek (fler än nio anställda) ska det upprättas säkerhetsgrupper bestående av en säkerhetsrepresentant som är vald av de anställda på en avdelning samt avdelningens arbetsledare.
Även om säkerhetsrepresentanten har samma skydd som fackligt ombud (Facklig förtroendeman) ska det noteras att säkerhetsrepresentanterna formellt inte är knutna till den fackliga organisationen.

Översta ledningen

Säkerhetsutskott:
Mellanchefer

1 representant för toppledningen
Säkerhetschef

Säkerhetsgrupper:

Anställda

Arbetsledare

Figur 2. Verksamhetens interna organisering för att hantera arbetsmiljöarbetet.

Säkerhetsgruppens medlemmar ska gå igenom en obligatorisk utbildning, vars längd varierar
med olika branscher. Säkerhetsgruppens uppgift är att övervaka arbetsmiljön samt att stödja
arbetsmiljöfrämjande aktiviteter. Lagen ålägger dessutom större verksamheter (fler än 20
anställda) att inrätta ett säkerhetsutskott bestående av två säkerhetsrepresentanter som är
valda bland säkerhetsrepresentanterna, två arbetsledare som är valda av och bland arbetsledarna i säkerhetsgrupperna samt en representant från den översta ledningen. Säkerhetsutskottet kan peka ut en ledare för säkerhetsarbetet (en säkerhetschef) och denne handhar
ärenden för utskottets räkning som handlar om verksamhetens arbetsmiljö. I figur 2 visas
organiseringen på lokal nivå.
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Den externa organiseringen av arbetsmiljöarbetet
Utöver att fastställa verksamheters interna apparat för att hantera arbetsmiljöarbetet, fastställer lagen också en för verksamheterna extern ”arbetsmiljöapparat” som på olika sätt ska
stödja verksamheternas insatser på området.
För det första inrättas ett antal statliga institutioner. Arbetstillsynsmyndigheten ska upprätthålla lagen och de har därför en väglednings- och kontrolluppgift gentemot verksamheten.
Utöver detta åläggs det arbetsmarknadens organisationer att medverka i vägledningen av
verksamheterna. Arbetstillsynen har också fått i uppgift att administrera de relativt stora
belopp som är fastlagda för forskning i ämnen relevanta för arbetsmiljön (läs vidare i kapitel
7.2). Det etablerades också en arbetsmiljöklagonämnd (arbejdsmiljøklagenævn) dit klagomål
på arbetstillsynsmyndighetens beslut kunde riktas samt Arbetsmiljöinstitutet
(Arbejdsmiljøinstitutet) som genomförde forskning i arbetsmiljörelevanta frågeställningar
och gav rådgivning till sektorns aktörer, först och främst ministern och arbetstillsynen.
I Danmark har arbetsmarknadens parter av tradition inte bara varit aktiva i utformningen av
lagen utan även i dess upprätthållande. Därför inrättas i lagstiftningen också ett organisatoriskt ramverk för insatser av arbetsmarknadens parter. Det instiftas således ett partsammansatt arbetsmiljöråd (arbejdsmiljøråd) som vägleder ministern samt administrerar ett antal
branscharbetsmiljöråd (branchearbejdsmiljøråd) vars uppgift är att verkställa branschspecifika initiativ för verksamheterna. Arbetsmiljörådet har ett servicecenter som förmedlar arbetsmiljörelevant information och vars centrala mottagare är verksamheterna. Detta centret
är en del av Arbetsmiljöinstitutet.
Slutligen upprättades i lagstiftningen en företagshälsotjänst (bedriftssundhedstjeneste) (BST)
som är en konsulttjänst kopplad till arbetsmiljöområdet. Det handlar om privata konsultföretag som har gjorts obligatoriska för branscher som bedöms särskilt riskabla. I och med ett
regeringsskifte 2001 från en socialdemokratisk regering till en borgerlig regering ändrades
denna ordning. I stället för att peka ut branscher som hade obligatorium att knytas till BST
etablerades en tillsynsordning som pekade ut verksamheter som inte lever upp till lagen. De
kan åläggas en tidsbegränsad anslutning till en ”auktoriserad arbetsmiljörådgivare” (omtalas
närmre i kapitel 6.3). Det har således skett en liberalisering av rådgivningssystemet.
I figur 3 är detta arbetsmiljöverktyg illustrerat. I denna figur visas också arbetsmedicinska
kliniker (arbejdsmedicinske klinikker ) som tar hand om personer som har råkat ut för en arbetsskada samt arbetsskadesystemet (arbejdsskadesystemet) inklusive försäkringsbolag som
arbetar med godkännande av arbetsskador samt försäkring av företag. Dessa institutioners
direkta påverkan på verksamheternas insatser är dock begränsad.
Lagstiftningens karaktäristik
Den danska lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet har följt samma tendenser som finns i
många andra länder. Den tidiga lagstiftningen bestod av rättsregler som i detalj påbjuder de
åtgärder som ska sättas i verk. Typiska exempel är regler om maskinskydd, ställningar och
ventilation i fabrikslokaler. En högre teknisk komplexitet och snabbare omställningar i produktionsprocessen gjorde det omöjligt att fastslå en så detaljerad reglering. Av denna anledning utvecklades en mer reflexiv reglering. Det innebär att lagstiftningen bestämmer övergripande mål samt en formell organisatorisk ram med en förhoppning om att verksamheterna själva sätter igång lokala processer som reflekterar kring förhållandet mellan de nationel214

la målen och de lokala möjligheterna. I den nästföljande delen kommer några av dessa lokala
processer lyftas fram.

Arbetsmiljöinstitutet:

Arbetsmiljörådets Servicecenter

Forskning och rådgivning för
sektorn

Arbetsmiljöklagonämnd
en:
Klagonämnd för beslut från
arbetstillsynen

Auktoriserade arbetsmiljörådgivare

(tidigare ’företagshälsotjänster’)
Rådgivare

Arbetsmedicinska
kliniker

Information

Arbetstillsynen:

Vägledare & kontrollant
Administrerar medel för
arbetsmiljöforskning

Arbetsmiljörådet:

Partsammansatt råd, som
ger råd till ministern och
verkställer särskilda initiativ

Branschmiljörådet:

Verksamheten

Arbetsskadesystemet och försäkringsbolag

Partssammansatta branschspecifika
råd, som sätter igång särskilda
branschorienterade insatser

Arbetsgivar- och Arbetstagarorganisationer:
Rådgivare

Färgkod:
Statslige institutioner
Konsulenter

Rådgivande institutioner
Arbetsmarknadsorganisationer

Självständiga försäkringsbolag
Sjukhuskliniker

Figur 3. Den för verksamheterna externa ”arbetsmiljöapparaten”

Arbetsmiljöarbetets processer
I arbetsmiljölagen utpekas flera processer som ska hanteras lokalt. Då lagen antogs handlade
det speciellt om förebyggande arbete mot olyckor och substitution av farliga kemiska ämnen. Under 1990-talet var den fysiska belastningen i fokus. Den senaste tiden har speciellt
problem knutna till psykosociala förhållanden i arbetet kommit i fokus.

Olycksförebyggande arbete
I lagen från 1975 pålades ett krav på verksamheterna att genomföra insatser för att förebygga olyckor i arbetet. Arbetsgivaren har ansvaret för det säkerhetsförebyggande arbetet och
säkerhetsorganisationen ska således genomföra systematiska analyser av inträffade olyckor
med målsättningen att vidta åtgärder så att de typerna av olyckor inte ska inträffa i framtiden. De flesta verksamheter har arbetat olycksförebyggande men det har inte haft någon
effekt på den nationella olycksstatistiken. Först genom en särskild insats som initierades av
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arbetstillsynsmyndigheten med stöd av arbetsmarknadens parter kom verksamheternas
olycksförebyggande arbete igång. Under 1990-talet byggde Arbetstillsynen upp en samlad
insats riktad mot verksamheterna för att reducera antalet olyckor. Den innehöll bland annat
ett material med 32 olika metoder för att reducera arbetsolyckor samt ett avtal med 100
verksamheter med höga olyckstal (men inte nödvändigtvis hög olycksfrekvens) om att sätta
igång aktiviteter för att reducera antalet olyckor med 10%. Under perioden har ett fall i antalet anmälda olyckor konstaterats – ett fall som för tillfället ser ut att vara svår att hålla.
Substitution
Åtgärden för substitution av farliga kemiska ämnen mot mindre farliga var en ny insats som
ska ses i ljuset av verksamheternas ökade användning av nya kemiska ämnen och material i
kombination med en ökad uppmärksamhet kring miljöpåverkningar i samhället. Åtgärderna
har varit en succé i och med att problem som är knutna till påverkan av kemiska ämnen har
reducerats radikalt.
Fysiologiska belastningar
Inom detta problemområde har det satts igång flera åtgärder som rör såväl tunga lyft som
ensidigt repetitivt arbete (ERA). Särskilt rörande ERA har det under 1990-talet genomförts en
större nationell insats för att reducera omfattningen av denna typ av arbete. 1992 kom arbetsmarkandens parter överens om att reducera ERA med 50 % genom att upprätta en
handlingsplan. Året därpå beviljades den av arbetsministern. Planen gick ut på att motivera
verksamheterna med ERA att arbeta fram och genomföra egna handlingsplaner. En rad processer sattes igång först och främst inom branschmiljörådet för att stödja detta arbete bland
annat genom utbildning, information, forskning och bidrag men också genom att föra in frågan i avtalsrörelserna. En oberoende utvärderingen (Hasle et al., 2001) visade att den verkliga minskningen var omkring 25 %. Handlingsplanen och de många insatserna initierade lokala satsningar mot ERA. Men i utvärderingen framhöll man att förebyggande insatser inte
längre står högt på dagordningen. Man menar att man är färdig med insatsen även om man
endast har genomfört enkla avhjälpande åtgärder (till exempel arbetsrotation). Verksamheter som domineras av ERA har svårt för att hitta effektiva lösningar. Det förekommer på så
sätt i ett antal branscher en stor mängd hälsoskadliga ERA. Utvärderingen sammanfattar:
Det ser således inte ut som att ERA-problemet löser sig självt, varken med de mer
generella styrmedlen som är i funktion i arbetsmiljösystemet eller genom teknisk utveckling. Den avslutande frågan blir därför, vad kommer att hända med det fortsatta
ERA-arbetet efter det att handlingsplanen är avslutad. Från vår sida att se på det är
det först och främst en politisk fråga som de engagerade parterna bland verksamheterna och myndigheten ska ta ställning till.

Den danska arbetsmiljöns status.
Som framgår av tabell 1 karaktäriseras Danmark av många små företag medan de flesta av
löntagarna är anställda i större verksamheter.
Sedan 1990 har det med cirka fem års mellanrum genomförts en större enkätundersökning
om arbetsmiljön i de danska verksamheterna som baserats på mer än 5000 representativt
utvalda löntagare. Sammanförs undersökningarna från 1990, 1995 och 2000 framträder en
bild av att den upplevda arbetsmiljön förändrades under denna period.
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Arbetsplatsens storlek
2-9
10-19
20-49
50-99
100+
Fiktive
Total
No.
490.025 391.404 507.465 386.250 984.266 200.464 3.081.571
16%
13%
16%
13%
32%
7%
100%
Arbeten %
Acc.
33 %
61 %
7%
No. 121.697 120.597
29.012
17.101
5.592
3.707
297.706
Arbets%
41%
41%
10%
6%
2%
1%
100%
platser
Acc.
91 %
9%
Tabell 1 Fördelning av arbete och arbetsplatser, November, 2001. Source: Statistics Denmark (2003)
1
121.697
4%

Det hade genomförts en rad förbättringar i den psykosociala och den kemiska arbetsmiljön
och färre personer har fysiskt ansträngande arbeten och tunga ensidiga repetitiva arbeten.
Samtidigt utsätts fler för buller och arbetsolyckor och fler personer upplever att deras arbete
präglas av låsta arbetsställningar (Burr m.fl., 2002). Det har således skett en utveckling i arbetsförhållandena där några av förbättringarna kan tillskrivas åtgärder av arbetsmiljön. Belastningarna i arbetet har dock inte reducerats nämnvärt.

Studier av arbetsmiljöarbetet
Kort efter det att lagen trädde i kraft började forskare undersöka hur man inom verksamheterna organiserade arbetsmiljöarbetet. Ett flertal studier som framför allt baserades på ”casestudies” gav en likartad bild. Arbetsmiljöarbetet har överlämnats till säkerhetsorganisationen och därmed marginaliserats i relation till andra centrala beslutsprocesser för planering
och driften av produktionen (Jensen 1995). Detta har beskrivits som ”sidovagnseffekten”
(Aminoff and Lindstöm 1981) vars konsekvens är att säkerhetsorganisationen primärt sett till
produktionen och endast har fokus på enkla problem och lösningar som kan hanteras inom
den befintliga produktionsbudgeten. Då arbetsmiljöarbetet inte systematiskt behandlas som
en viktig aspekt för de centrala beslutsprocesserna som påverkar arbetsmiljön är det svårt
att genomföra förebyggande insatser. Som en positiv aspekt kan dock nämnas att en rad
mindre arbetsmiljöproblem har blivit lösta och att arbetsmiljön har varit på verksamheternas
agenda även under perioder med hög arbetslöshet.
Dessutom har det genomförts en rad undersökningar av företagshälsotjänsten. Den senaste
genomfördes 2003 (Holm, Forchhammer & Rützou, 2003). Den var finansierad av LO och
baserades på telefonintervjuer med 847 ledare och anställda i 781 olika verksamheter. Syftet
var (i ljuset av den nya politiska situationen där regeringen radikalt ville förändra BSTlösningen) att belysa hur användarna av BST-tjänsterna uppfattade rådgivningen samt att
hitta orsaken till att ett antal verksamheter som var skyldiga att använda BST:s tjänster inte
gjorde det. Som tidigare undersökningar hade visat var de verksamheter som använde tjänsterna mycket nöjda med såväl kvaliteten som resultatet av insatsen. De åtgärder BST hade
pålagt verksamheterna har, genom mer systematisk och förebyggande insatser, stärkt arbetsmiljöarbetet. De verksamheter som inte använder BST:s tjänster uppger att de inte upplever att de har användning av tjänsterna. De löser sina arbetsmiljöproblem själva och de har
inte några allvarliga arbetsmiljöproblem. En jämförelse av de två gruppernas upplysningar
kring arbetsmiljöarbetet indikerar att arbetsmiljöarbetet hos de verksamheter som inte använder tjänsterna är mindre omfattande, att de genomförs mindre systematiskt samt på att
de inte är förebyggande på samma sätt som hos de organisationer som använder rådgivningen. Undersökningen visar också att mer än 50% av de verksamheter som använder BST
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och är nöjda med den kan nyttja rådgivningen för att den är betald då den är obligatorisk.
Upplösningen av den obligatoriska BST-ordningen har lett till att många verksamheter har
avslutat sina löpande, fasta avtal med BST-centren och istället nyttjar BST på samma sätt
som man nyttjar andra konsulters tjänster. Detta innebär att det för tillfället sker en omstrukturering av den verksamhetsnära arbetsmiljörådgivningen.

Nya satsningar: utveckling av arbetsmiljöarbetet
Studier av arbetsmiljöarbetet har bekräftat den vanliga uppfattningen av arbetsmiljöarbetets
status och karaktär. Av denna anledning iscensatte flera centrala aktörer i början av 1990talet aktiviteter för att utveckla strategier som kunde förändra arbetsmiljöarbetets status. I
förhållande till de direkt verksamhetsorienterade åtgärderna blev kraven i EU:s ramprogram
(EEC, 1989) kring riskanalys lagstadgad som ett krav för arbetsplatsvärdering (APV). På det
nationella planet utvecklades ett tillvägagångssätt för att i ett trepartssamarbete upprätta
tre- till femåriga prioriterade handlingsplaner.
Arbetsplatsvärdering (APV)
Skiftet i terminologi från ramprogrammets ”risk assessment” till ”arbetsplatsvärdering” uppfattades som ett skifte från en expertbaserad till en lokal, samarbetsorienterad orientering.
Från lagstadgarnas sida är motivet för en arbetsplatsvärdering att säkra att verksamheterna i
sitt arbetsmiljöarbete täcker alla de viktiga arbetsmiljöproblemen samt att det arbetet sker
löpande och systematiskt för att lösa dessa (Arbejdstilsynet, 2005). Kraven på verksamheterna är att arbetet ska innehålla (1) en identifiering och kartläggning av verksamhetens arbetsmiljöförhållanden, (2) en beskrivning och prioritering av verksamheternas arbetsmiljöproblem, (3) en sammanställning av verksamhetens sjukfrånvaro för att analysera om det
finns förhållanden i verksamhetens arbetsmiljö som påverkar sjukfrånvaron, (4) en prioritering och handlingsplan för att lösa problemen samt (5) riktlinjer för uppföljning av handlingsplanen. Detta illustreras grafiskt i figur 4. Inom dessa ramar har verksamheterna möjlighet att själva välja metoder och verktyg.
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Samarbete mellan ledning och
anställda om arbetsmiljön
Vilka arbetsmiljöproblem är
typiskt knutna till organisationens bransch t. ex. Arbetstillsynens arbetsmiljövägledning

Hur och när ska nästa
APV arbetas fram?

1.
Identifiering och
kartläggning
2.
Beskrivning och värdering
Vad är orsaken till problemet?

5.
Riktlinjer för handlingsplanen
H

kti itet

de
4.
Prioritering och kartläggning
Hur och när ska problemen lösas?

3.
Sjukfrånvaron

Figur 4. APV-processen (från arbejdstilsynets vägledning)

Det har genomförts flera studier av hur APV fungerar ute i verksamheterna (Toft et. al. 1998;
Finansministeriet 1998; Hasle et al. 1999; Jensen, 2001). Dessa visar att kraven kring APV har
inneburit ett lyft för verksamheternas arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet har blivit mer
systematiskt, det har blivit mer synligt i verksamheterna och problem blir behandlade. Men
det handlar fortfarande först och främst om aktiviteter som inom de etablerade produktionsbudgeterna söker reparera fel och brister i de redan etablerade arbetsprocesserna.
Samtidigt har man inom verksamheterna svårt att inom dessa ramar hantera de besvärliga
psykosociala problemen.

Nya regleringsprinciper
Under 1990-talet utvecklades samarbetet inom Arbetsmiljörådet så att möjligheter öppnade
sig för arbetsmarknadens parter (med hjälp av data och information som framför allt lämnades av arbetsmiljöinstitutet och arbetstillsynen) att bli eniga om vilka problem som dominerade i de danska verksamheterna. Dessa prioriteringar lämnades vidare till ministern som
gjorde prioriteringarna till en nationell handlingsplan. Den första handlingsplanen var giltig
2001-2005 (Arbejdstilsynet, 2000), och den senaste 2005 – 2010 (Beskæftigelsesministeret,
2005). I tabell 2 visas huvuddragen i den senaste handlingsplanen:
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Åtgärdsområde
Arbetsolyckor

Syfte
Antalet arbetsolyckor ska sjunka markant, särskilt de allvarliga olyckorna.
Sjukfrånvaron som är knuten
till den psykiska arbetsmiljön
ska ha en markant reducering.
Det hörselskadande bullret ska
minska markant.

Psykisk arbetsmiljö
Buller

Muskel- och skelettbesvär

Den samlade sjukfrånvaron till
följd av muskel och skelettbesvär ska sjunka markant.

Mål
En minskning med 20 % under
perioden
En minskning med 10 % under
perioden
En minskning med 15 % i hur
många anställda som bullerbelastade branscher arbete i
hörselskadande buller.
En minskning med 10 % i hur
många som arbetar i störande
buller.
Under 2007 ska det fastställas
konkreta mål för åtgärden.

Tabell 2. Huvudelementen i Plan 2005-2010.

Minskningen utgår från data som har producerats bland annat genom nationella undersökningar av Arbetsmiljöinstitutet och Arbetstillsynsmyndigheten. Utöver de konkreta åtgärderna pekar Arbetsmiljörådet också ut ett antal verktyg för att realisera åtgärderna och målen.
Ny tillsynsverksamhet
Som nämnts tidigare i samband med BST-orgningen ledde 2001 års regeringsskifte, från en
socialdemokratisk till en borgerlig regering, till avgörande förändringar av arbetsmiljöregleringen. Ett annat viktigt område som förändrades var tillsynsverksamheten. Det rådde en
generell politisk enighet kring att det vore bra för tillsynsinsatserna med en klassificering av
verksamheter efter deras vilja och förmåga att förbättra arbetsmiljön. Arbetstillsynen utvecklade med tiden den ”anpassade” tillsynen (Jensen & Jensen, 2005). Med utgångspunkt
från en utvärdering baserad på en checklista för verksamheternas arbetsmiljö och deras arbetsmiljöarbete bedöms verksamheternas förmåga att ta tillvara arbetsmiljöarbetet. Tabell 3
visar hur de klassificeras.
Classification
of work environment

High
Middle
Low
Low

Legend: Grade

Middle

High

Signifying

1

Willing and able to comply

2

Willing but not able to comply

3

Neither willing nor able to comply

Tabell 3. Schema för bedömning av organisationernas insatser.
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Classification of activities

Klassificeringen av arbetsmiljön görs med utgångspunkt i branschspecifika checklistor. Arbetsmiljötillsynen har arbetat fram dessa checklistor med hjälp av officiell statistik. För varje
bransch uppges de viktigaste arbetsmiljöproblemen. De som leder tillsynen skall värdera (1)
hur allvarliga de problem som finns är och (2) nivån på organisationens förebyggande arbete.
I bedömningen av hur allvarliga problemen är ska ledaren för tillsynen avgöra om det är tal
om:
 Akuta problem som leder till omedelbara allvarliga risker och som ledaren för tillsynen omedelbart måste stoppa.
 Allvarliga problem i verksamheten skall påpekas av ledaren för tillsynen och en åtgärd utfärdas.
 Problem där ledaren för tillsynen menar att en formell reaktion i form av en vägledning är nödvändig.
Värderingen av nivån på verksamheternas förebyggande arbete baseras på principerna för
förebyggande arbete i EU’s ramprogram (EEC 89/839). Principerna är sammanfattade i tabell
4.
Nivå Karakteristik
Nivå på förebyggande arbete
7 Problemet är löst
Hög
6 Personerna har flyttat
5 Problemet är instängt
Medel
4 Problemet har reducerats genom tekniska åtgärder
3 Problemet har reducerats genom organisatoriska åtgärder
2 Personlig skyddsutrustning har använts som den primära åtgärden
Låg
1 Inget har gjorts
Tabell 4. Kriterier för bedömning av förebyggande insatser

Arbetsmiljöarbetets klassificering baseras på en tvådelad lista. I den första delen lyfts lagens
krav fram (se tabell 5). För att få betyget ”medel” ska organisationen klara alla punkterna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Är arbetsplatsvärderingen genomförd i enlighet med lagstiftningen?
Finns det en säkerhetsorganisation som stämmer överens med lagstiftningen?
Har alla som behöver det den nödvändiga utbildningen?
Är verksamheten knuten till BST (om det är rekommenderat)?
Analyseras olyckor?
Har det genomförts förebyggande åtgärder?
Är säkerhetsorganisationen inblandad i dessa aktiviteter?
Har alla berörda anställda tagit del av de obligatoriska utbildningarna (t. Ex.
ställningar, truckar)?
9. Är alla anställda informerade om och upplärda inom de ämnen som berör
arbetsmiljön?
10. Finns det bruksanvisningar för alla de kemiska ämnen som används?
11. Finns det bruksanvisningar för alla de tekniska system som används?
12. Genomförs de lagstiftade inspektionerna?

Tabell 5. Lagstiftningens krav på de lokala arbetsmiljöaktiviteterna.
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I den andra delen av checklistan framhålls åtgärder som ligger utanför lagstiftningens krav.
Dessa beskrivs i tabell 6. För att få betyget ”hög” skall huvudparten av dessa åtgärder användas aktivt i verksamheten.
A.
B.
C.
D.

Har verksamheten arbetat med branschens huvudproblemställningar?
Finns det ett samarbete med någon arbetsmiljörådgivare?
Genomförs inspektionsronder systematiskt?
Tas hänsyn till arbetsmiljön i planeringsprocessen?

E.
F.
G.
H.

Och för större verksamheter:
Finns det processer för att informera närvarande medarbetare från andra verksamheter?
Är en person från översta ledningen ordförande för säkerhetsutskottet?
Genomförs det en formell, systematisk och förebyggande analys av olyckor?
Har verksamheten en skriflig arbetsmiljöpolicy och en till den knuten strategi?

Tabell 6. Kompletterande aspekter för värdering av arbetsmiljöarbetet .

Den slutgiltiga värderingen baseras på den bedömning som kommer ut av att använda båda
checklistorna.
Detta sätt att kontrollera verksamheten stöddes inte bara av arbetsmarknadens parter, den
blev också tongivande för såväl arbetsmarknadsorganisationerna som rådgivarna i deras
rådgivning i verksamheterna.
1159

Certifierade
verksamheter

30502

Verksamheter
med en bra arbetsmiljö

Alla verksamheter

Screening

(ca. 250.000)

Anpassad
tillsyn

2399

Verksamheter med
arbetsmiljöproblem
(kungörelse om problem)

147

Verksamheter med
allvarliga

arbetsmiljöproblem
(krav på rådgivning)

Figur 5. Arbetstillsynsmyndighetens tillsynsstrategi (siffrorna kommer från Arbetstillsynsmyndighetens hemsida (www.at.dk) den 20/6-06 och visar antal verksamheter som tilldelats respektive symbol).

I slutet av 1990-talet utfärdade den socialdemokratiska regeringen en kungörelse som föreskriver relativt höga bötesbelopp (Dkr. 10.000) för verksamheter som inte uppfyller arbets222

miljölagens lägsta krav, t.ex genom att inte inrätta en säkerhetsorganisation och/eller genom
att inte ha genomfört APV. Denna kungörelse upphävde den borgerliga regeringen omedelbart vid sitt tillträde. Istället utvecklades en ny tillsynsstrategi där alla danska verksamheter
skulle kontrolleras inom en sjuårsperiod. Denna förändring hade sin utgångspunkt i idéerna
bakom anpassad tillsyn. Tillvägagångssättet illustreras i figur 5.
Utgångspunkten för strategin är att alla verksamheter ska ha fått en tillsyn inom elva år.
Verksamheterna kan dock få ett certifikat från en auktoriserad assessor. Därmed behöver de
inte genomgå tillsyn, de får en grön ”smiley” och uppförs på Arbetstillsynens hemsida under
denna kategori. Om verksamheten inte gör detta ska den gå igenom en ”screening”, det vill
säga ett föranmält besök som tar igenomsnitt en och en halv timma. Under detta besök görs
en grov bedömning av verksamhetens arbetsmiljö och dess arbetsmiljöarbete baserad på en
checklista. Då den är tillfredställande får verksamheten en grå symbol och uppförs på Arbetstillsynens hemsida under denna kategori. Då den inte anses vara tillfredsställande
genomförs det senare en anpassad tillsyn. Detta är en mer omfattande undersökning av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Om förhållandena är godkända får verksamheten en grå
symbol. Ifall tillståndet inte är bra ges antingen en kungörelse om problem eller så får verksamheten krav på rådgivning. En kungörelse om problem ges till verksamheter som ska lösa
specifika arbetsmiljöproblem. De får en gul ”smiley” och uppförs på Arbetstillsynens hemsida under denna kategori. Krav på rådgivning ges till verksamheter som har allvarliga arbetsmiljöproblem. De åläggs att knytas till en godkänd arbetsmiljörådgivare under en viss period.
De får en röd ”smiley” och uppförs på Arbetstillsynsmyndighetens hemsida (www.at.dk) under denna kategori. På arbetstillsynsmyndighetens hemsida redovisas löpande hur många
och vilka verksamheter som har fått de olika bedömningarna från Arbetstillsynsmyndigheten.
Med detta sätt att arbeta har Arbetstillsynsmyndigheten fått ett uppenbart fokus på de
verksamheter som fungerar sämst.

Aktuella utmaningar
Sedan arbetsmiljölagen antogs 1975 har arbetsmiljön i danska verksamheter genomgått en
radikal utveckling. Lagen har skapat en rättslig ram för hantering av vissa av dessa problem.
Samtidigt bestäms utvecklingen inom arbetsmiljön i lika stor utsträckning av utvecklingen
inom produktions- och arbetsprocesserna. Detta innebär att det även i framtiden kommer
att finnas stora utmaningar för aktörer inom och utanför verksamheterna att arbeta med.
Det lokala arbetsmiljöarbetets status
Det finns fortfarande välkända fysiska arbetsmiljöproblem i många verksamheter. För många
av dess problem finns det erkända lösningar. Problematiken är här att etablera en budget
och en praktik som stödjer en implementering av lösningarna.
Utöver detta finns det en rad komplicerade arbetsmiljöproblem som till exempel inom ergonomin, förebyggande av olyckor samt den psykiska arbetsmiljön. Dessa kännetecknas av att
såväl förståelsen av problemet som lösningen av detsamma anses komplicerade. Många av
dessa problem ignoreras eller så behandlas de inte i säkerhetsorganisationen. De finner istället andra formella och informella arenor där de diskuteras och eventuellt behandlas. Det är
en utmaning att arbeta fram lokala processer som lever upp till de politiska målen kring förebyggande insatser som uttrycks i lagen.
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Utöver detta är det fortfarande en utmaning att föra in arbetsmiljöperspektivet som en viktig aspekt som behandlas systematiskt i de lokala beslutsprocesserna där det fattas beslut
som är relevanta för arbetsmiljön. Trots att det i såväl forskning som i den praktiska verksamheten har arbetats mycket med denna problematik, är det fortfarande lång väg att gå
innan ämnesområdet arbetsmiljö kommit ut ur ”sidovagnen”.
I allt fler verksamheter introduceras formaliserade arbetsmiljöledningssystem (OHSAS). Hos
vissa finns det höga förväntningar på dem, hos andra finns en utbredd skepsis. Det finns därför ett behov av att klargöra systemens effekter.
Slutligen betyder samhällets ökade arbetsdelning i form av allt mer integrerade distributionskedjor över alla gränser och världsdelar. Denna ”globalisering” av produktionen sätter
nya krav på regleringen av arbetsmiljön såväl nationell som internationell.
Forskning
Det har genom åren genomförts flera analyser av den danska arbetsmiljöforskningen. Den
senaste genomfördes så sent som 2005 (Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2006). Denna
genomgång målar upp en generell bild av den danska arbetsmiljöforskningen. Analysen ger
en genomgripande bild av den danska arbetsmiljöforskningen.
För det första görs en kartläggning av de centrala institutionerna och deras kapacitet. 58
institutioner där det genomförs FoU inom arbetsmiljö identifieras. I allt omfattar den danska
FoU inom arbetsmiljö 295 forskare. Omräknat motsvarar den samlade forskningskapaciteten
158 årsverken. Tabell 7 visar fördelningen på de mest dominerande institutionerna.
Arbetsmiljöinstitutet har, med knappt en tredjedel av alla forskningsårsverken, den största
forskningskapaciteten. Forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet är i övrigt utspritt
på många små forskningsmiljöer och ett fåtal större miljöer. Under de senaste åren har flera
tvärinstitutionella projekt etablerats. 70 % av de nuvarande projekten utförs i samarbete
mellan två eller fler forskningsinstitutioner och 16 % av projekten ingår i samarbete med
utländska forskningsinstitutioner.
Institution

Andel forskningsårsverken
% (N= 158.3)
31
28
21
20
100

Arbetsmiljöinstitutet
Arbetsmedicinska kliniker
Universitet
Övriga
Summa
Tabell 7 Fördelning av årsverken inom forskning, januari 2006

För det andra undersöks vilka ämnen som det bedrivs forskning inom. För detta används den
uppdelning av arbetsmiljöforskningen ämnen som följer:
Dos-respons forskning, undersöker sambandet mellan exponering och risk för sjukdom. Skillnad kan göras mellan enkelfaktor och tvärvetenskapliga forskning kring dos och respons.
Forskning om förebyggande arbete, vill skapa ny kunskap om hur kända, negativa konsekvenser av arbetsmiljön kan förebyggas samt vilken effekt ett sådant förebyggande arbete
kan ha. Detta kan vara riktat mot förebyggande arbete av teknisk art, av påverkan från enskilda faktorer eller bredare mer omfattande interventioner. Här söker man ändra på tekno224

logi, organisation och kunskapen hos de inblandade aktörerna för att på så sätt förbättra
arbetsmiljön och reducera risken för skador på hälsan.
Forskning inom arbetsmiljöarbete, undersöker hur olika aktörer i och utanför verksamheten
agerar i relation till arbetsmiljön samt hur deras beteende påverkas. Denna forskning bidrar
med kunskap om de organisatoriska strukturer och processer som stödjer och hämmar de
önskade förändringarna i arbetsmiljön och i den enskilda verksamheten.
Forskning kring utvecklingen i samhället och dess betydelse för arbetsmiljön, skapar kunskap
om hur viktigt det är för arbetsmiljön att arbetet förändras på grund av förändringar i samhället. Exempel på detta kan vara förskjutningar inom sektorer och branscher, förändrade
relationer mellan olika verksamheter eller mellan verksamheter och deras anställda, förändringar i arbetskraftens sammansättning, tekniska förändring och utveckling, nya former för
ledarskap, nya organisationsformer samt ändrade arbetsområden.
Forskning kring utveckling av metoder har som syfte att utveckla nya undersöknings- och
forskningsmetoder samt nya verktyg för att genomföra forskning inom arbetsmiljöområdet.
Exempel på detta kan vara mätinstrument, metoder för provtagning och standardiserade
enkätundersökningar.
Analysen visar att ämnesmässigt har forskningen inom dos-respons och de senaste åren
även den förebyggande forskningen dominerat den danska arbetsmiljöforskningen. Forskning inom arbetsmiljöarbete och forskning kring utvecklingen i samhället och dess påverkan
på arbetsmiljön har spelat en mindre roll inom den samlade arbetsmiljöinriktade FoU.
Psykosociala, ergonomiska/arbetsfysiologiska och de kemiska arbetsmiljöfaktorerna dominerar inom forskning kring dos-respons medan forskning kring förebyggande åtgärder primärt
behandlar frågor kring psykosociala, fysiska och ergonomisk/arbetsfysiologiska arbetsmiljöfaktorer samt arbetsolyckor. Forskning kring marginalisering och mobbning och annan tvärvetenskaplig forskning tycks inte vara så utbredd.
Forskning inom arbetsmiljöarbete har fokuserat på verksamheternas interna arbetsmiljöarbete, speciellt i relation till olika instanser som säkerhetsorganisationen och BST samt verktyg som arbetsplatskontroller och arbetsmiljöledning.
Inom forskningen som behandlar samhällsutvecklingen och dess betydelse för arbetsmiljön
har det fokuserats på vilket inflytande nya teknologier, nya organisationer, nya former för
ledning samt nya anställningsformer har för arbetsmiljön.
Forskningen inom området dos-respons utförs först och främst på sektorforskningsinstituten
samt på de arbetsmedicinska klinikerna. Samma sak gäller den förebyggande forskningen.
Forskningen inom arbetsmiljöarbete utförs primärt hos auktoriserade arbetsmiljörådgivare/godkänd BST och på universitetens institut. Universitetens institutioner forskar för
det mesta kring samhällsutvecklingens betydelse för arbetsmiljön. Forskning kring utveckling
av metoder utförs oftast på sektorforskningsinstitut. Slutligen visar studien att forskningskapaciteten verkar vara något större idag i jämförelse med för fem till sex år sedan.
Som en tredje faktor lyfter analysen upp finansieringen av forskningen. Det finns cirka 200
rullande projekt inom arbetsmiljö-FoU och den sammanlagda finansieringen från de största
finansiärerna är cirka 275 miljoner dkr.
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Primära finansieringskällor (kategorier)

Projekt
Antal
%

Arbetsmiljöforskningsfonden (Arbejdsmiljøforskningsfonden)
Särskilda medel från ministern (satspuljemidler)
EU
Centrala bidrag för medicinsk forskning
Arbetsmarknadsministeriet (Beskæftigelsesministeriet)
Arbetsmiljöinstitutet (Arbejdsmiljøinstituttet) (egen finansiering)
Arbetstillsynsmyndigheten (Arbejdstilsynet)
Partssystemet (Arbejdsmiljørådet & Branchearbejdsmiljøråd)
Övriga (22 olika finansieringskällor)
Total

20

10

Bidrag
Tusen
%
kr.
71.033
26

6
8
11
2
16

3
4
6
1
8

44.374
24.307
15.681
15.500
14.515

16
9
6
6
5

8
25
95
191

4
13
54
100

13.634
14.476
59.286
272.806

5
5
20
100

Tabell 8 Kategorier av finansiärer av de nuvarande FoU-projekten inom arbetsmiljöområdet samt
antal stödda projekt och samlade belopp.

Som det framgår av tabellen står Arbetsmiljöforskningsfonden för cirka en fjärdedel av beloppet. Finansieringen är således uppdelad på många olika bidragsgivare och samtidigt är
forskarna i stor utsträckning beroende av tillfälliga anslag.
43 % av alla rullande projekt berör forskning kring dos-respons. Motsvarande siffra för förebyggande forskning och forskning inom arbetsmiljöarbete är 35 % respektive 12 %. Stödet
för forskningen är emellertid annorlunda fördelad: Här får forskning kring dos-respons 31 %
medan projekten inom förebyggelse och arbetsmiljöarbete får 43 % och 19 % av bidragen.
Det har från 1999 till 2005 skett en förskjutning från forskning kring dos-respons till den förebyggande forskningen. Vad gäller forskning kring arbetsmiljöarbete ses inga tydliga förändringar.
Inom dos–responsforskningen dominerar projekt om kemiska arbetsmiljöfaktorer. Denna
typ av projekt utgör 40 % av samtliga FoU-projekt inom dos–respons. De näst största områdena är biologiska arbetsmiljöfaktorer (11 %) och psykosociala arbetsmiljöfaktorer (8 %).
Forskningen kring hur samhällsförändringarnas betydelse för arbetsmiljön har enligt kartläggningen en låg aktivitetsgrad. Arbetsmiljöforskningen inom denna kategori utgör 1 % av
alla rullande projekt och den tillgodogör sig 4 % av alla bidrag.
Slutligen ägnas analysen åt produktionen av nya forskare. Det har i kartläggningen identifierats 20 forskarstuderande. De utgör för nuvarande cirka 7 % av populationen inom arbetsmiljöforskningen i Danmark. Drygt hälften av de forskarstuderande har en kandidatexamen
inom naturvetenskapen eller tekniska discipliner och tre fjärdedelar arbetar med dos – respons eller förebyggande forskning. Endast ett fåtal forskarstuderande arbetar med arbetsmiljöarbete och samhällsutvecklingens betydelse för arbetsmiljön.
Analysens sammanfattning pekar på att det saknas kunskap inom följande teman:
o Nya yrkes- och arbetsmarknadsstrukturer
o Ett hälsosamt och produktivt arbetsliv för alla
o Nya tekniker och nya organisationsformer
o Från kunskap till handling
Det rekommenderas att en utredning genomförs angående forskningens status och behov
inom dessa områden.
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Slutligen rekommenderas det att Arbetsmiljöforskningsfonden vid finansiering av FoUprojekt inom arbetsmiljöområdet lägger större vikt vid att projekten ska vara tvärvetenskapliga lösnings- och helhetsorienterade, att arbetsmiljöforskningen ska integrera samhälls-,
organisations- och individnivå samt att forskning kring samhällsförändringars påverkan på
arbetsmiljön ska gynnas.

Sammanfattning
Utvecklingen av organisationernas arbetsförhållande påverkas av den utvecklingen aktiviteterna och arbetsprocesserna går igenom under påverkan av konkurrens och av marknaden.
Utöver det tillkommer en rad förhållanden, till exempel demografi, utveckling av kvalifikationer samt olika politiska initiativ. Sedan 1800-talets slut har utvecklingen av arbetet och
åtgärderna för att möta de oönskade effekterna av denna utveckling varit ett av många teman som knutits till utvecklingen av produktionen i samhället. Arbetsmiljölagstiftningen har
bidragit till att såväl ge detta område legitimitet som att etablera en sektor i samhället som
arbetar med denna utveckling. De konkreta diskussionerna inom denna sektor präglas naturligtvis av många konflikter. Det är inte bara konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare
utan också mellan olika intressegrupper som är knutna till olika yrken och olika typer av
verksamheter.
I detta kapitel har fokus inte legat på dessa konflikter. I stället har beskrivningen för det första legat på att beskriva de institutioner i samhället som är uppbyggda för att arbeta med
dessa konflikter. För det andra beskrivs hur dessa institutioners aktiviteter och åtgärder, under de senaste 20-25 åren, har utvecklats för att påverka verksamheterna att ta hänsyn till
arbetsförhållandena i utveckling av ledning och produktion. Detta kompletteras med antydningar om att det inte är en lätt uppgift att påverka verksamheternas aktiviteter i relation till
de önskemål man eventuellt har. Historien de senaste 25 åren visar att aktörerna inom sektorn har arbetat aktivt för att utveckla sektorns aktiviteter. Av denna anledning avslutas detta kapitel med att kort skissera några av de utmaningar sektorn ska ta ställning till och arbeta
med under de kommande åren.
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13. ARBETSMILJÖARBETE I NORGE
BO VEIERSTED27
Ändamålet med detta kapitel är att ge en kort översikt över arbetsmiljöarbetet i Norge. Biblioteket på Statens arbeidsmiljöinstitutt har varit behjälplig med elektronisk litteratursökning. Med en enskild ansvarlig författare vill det av naturliga orsaker vara präglad av dennes
intressen och erfarenheter. För att reducera denna effekt har jag intervjuat ett urval av Norges nyckelpersoner innanför arbetsmiljöarbetet. I tillägg har flera nyckelpersoner läst igenom manuskriptet för kommentarer och ytterligare upplysningar. Namnen på dessa är
nämnda sist i kapitlet.
Kapitlet är disponerat på samma sätt som de flesta kapitlen i Del IV. Det betyder att först vil
lagar och förordningar redovisas, därefter en temperatur på arbetsmiljön, härunder arbetsrelaterade besvär, överordnade strategier, hur och vem som bedriver arbetsmiljöarbete,
härunder myndigheter, forskare/utredare och praktiker. Kapitlet avslutas med en diskussion
av hur författaren menar att arbetsmiljöarbetet fungerar i Norge per idag och vilka utsikter
arbetet har.

Lagar och förordningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
Ny lag med gammalt skydd
Arbetsmiljölagen (Lov om arbeidsmiljö, arbeidstid og stillingsvern mv.) har just blivit reviderad med verknad från 1 januari 2006. Den nya lagen är i huvudsak mycket lik den tidligare
från 1977 (med senare revisioner), men några likheter och skillnader från tidligare lag kan
vara av interesse att nämna. Den nya forlänger många av den tidligare lags punkter om krav
till arbetsmiljöet. Det gäller inte bara fysiska, kemiska och biologiska aspekter, men også krav
på att lägga tillrätta för medverkan, utveckling og ett bra psykosocialt arbetsmiljö. Den tidligare borgeliga regering (som förlorade valet i september 2005) önskade att öka flexibiliteten
i arbetsmarknaden med exempelvis större möjligheter för ”midlertidige” anställningar och
för att man skulle kunna komprimera arbetstiden. Efter valet, där en ”röd-grön” flertalsregering bildades (socialdemokrater, socialistisk venstreparti och centerpartiet), reverserades
några av dessa ändringsförslag, och några få mindre tillägg blev gjorda. Lagens ändamål idag
är fölgande:
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-

att säkra ett arbetsmiljö som ger grunnlag för en hälsofrämjande och meningsfull arbetssituation, som ger full trygghet mot fysiska och psykiska skador, och med en välfärdsmässig standard som till varje tid är i samsvar med den teknologiska och sociala
utveckling i samhället,

-

att säkra trygga anställningsförhållanden och likabehandling i arbetslivet,

-

att lägga till rätta för ändringer i arbetsförhållande till den enskilda arbetstagares
bakgrund och livssituation,

-

att ge grunnlag för att arbetsgivare och arbetstakarne i företag själva kan ivarata och
utveckla sitt arbetsmiljö i samarbete med arbetslivets parter och med nödvändig vägledning och kontroll från offentliga myndigheter,

-

att bidraga med ett inkluderande arbetsliv (detta punkt utdjupas senare).

Manus till kapitlet accepterat i december 2006.
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Arbetsmiljölagen omfattar företag som sysselsätter arbetstagare, bortsett från sjömänn och
militär luftfart, men inkluderar i motsättning till föregående lag, också petroleumsverksamheten, specielt offshore.
Det är arbetsgivarens plikt at bestämmelserna i lagen blir efterlevda. Det gjäller båda egna
arbetstagare, men också i samarbete med andra arbetgivare där deras ansatta arbetar i tillknytning til den aktuella arbetsgivares arbetsplats. Alla arbetsgivare skall genomgå en undervisning i systematisk hälso-, miljö- och säkerhetsarbete (HMS-arbete). Det ligger inga krav
för varighet, men det arbetas för ögonblikket hos myndigheter med vilka innhållskrav en
sådan utbildning skal ha. I företag med mer än 50 ansatta skal det upprättas ett arbetsmiljöutskott, i företag med mellan 20 och 50 ansatta skal det innföras om en av parterna eller
Arbeidstilsynet (Arbetsmiljöverket) önskar det. Detta utskott tar sig av arbetsmiljöfråger,
företagshälsovård, upplärning, stora innköp och själva HMS-arbetet. Arbetsgivare och arbetstagare skal ha lika många representanter i utskottet, ledarfunktionen skal alternera och
vid röstlikhet skal ledarens röst väga tyngst. I arbetsmiljöutskottet har arbetsgivaren plikt till
att informera och dröfta med ansatta när det gäller viktige förhållanden innom ekonomi,
bemanning och arbetsorganisering. Ett nytt moment har tillkommit i lagen, arbetsgivare skal
i forbindelse med det systematisk HMS-arbete värdera aktiviteter som främjar fysisk aktivitet
bland de ansatta. Arbetsgivare har i tillägg plikt att registrera och anmäla skador och olyckor.
Arbetstagare skal ochså medvärka vid utformning, genomförande och uppfölgning av företagets systematiska HMS-arbete. Lagen specifiserar punkter som arbetstagare skal efterleva.
Specielt nytt är en passus om at man har rätt till att varsla offentligheten om ”kritikvärdiga
förhållanden” – om det inte är i strid med annan lagstiftning. Repressalier mot varslaren är
forbjudet.
Alla företag skal välga ett ”verneombud” (skyddsombud), om det är mindre än 10 ansatta
kan parterna skriftlig bli ense om en annan ordning. Ombudet skal ivarata arbetstagarnas
säkerhet, hälsa og välfärd och har rätt till att stoppa farligt arbete. Dessa ombud skall genomgå en basal kurs i arbetsmiljöarbete (”40-timmars kurs”).
Arbetsmiljölagen fastsätter normalarbetstid (alminnelig arbeidstid) till inte att överstiga 9
timmar i dygnet och 40 timmar i veckan. Arbetstiden kan dock genomsnittsberäknas på ett
sådant sätt att arbetstiden inte överstiger 13 timmar i dygnet eller 48 timmar i veckan. Sistnämnda kan genomsnittsberäknas över 8 veckor. Övertid får inte överstiga 10 timmar i veckan, 25 timmar i månaden och 200 timmar i året. Vid lokala avtal, och i vissa tilfällen efter
godkänning av Arbeidstilsynet, kan dock denna gräns utvidgas. Annars bekrivs krav til olika
aspekter av arbetsmiljöet. Lagen beskriver producenter och importörers upplysningsplikt
vidrörande bla kemikalier.
Lagen tar vidare upp bl.a. barnarbete, rätt til permision, skydd mot diskriminering och förhållanden vis ansätning och avsked. I skrivande stund (hösten 2006) håller myndigheter redan
på med revision av ”varsling”- och arbetstidsreglerna - som bara har varit på förslagstadiet.
Intern kontroll – en norsk baby som har blivit vuxen
Arbetsmiljölagen utfylls av förordningar (forskrifter), som förklaras av vägledningar eller bara
kommentarer. Förstnämnda gäller exempelvis ”Kjemikalieforskriften”, samt förordning för
”Arbeid ved dataskjerm” och ”Tungt og ensidig arbeid”. Bara kommentarer utfyller exempelvis ”Intern Kontroll (IK) forskriften”, där innehållet beskriver det systematiska HMS-arbetet,
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och kommentarer ”förklarar” så förordningen (Arbeidstillsynet 2006a). Denna förordning är
starkare inarbetad i den nya lagen, men har fortfarande sina ursprungliga formuleringar i en
egen förordning. IK-förordningen er en nyskapelse innom arbetsmiljöarbetet som kom 1992
och som sedan har spridit sig utanför Norges gränser.
Internkontroll innebär at verksamheten skall:

Dokumentasjon

1 ansvara för att lagar och förskrifter innom HMS-lagstiftningen som
gäller för verksamheten är tillgänglig, och ha översikt över de krav
som är särskilt viktiga för verksamheten
2 ansvara för att arbettagarna har tillräckligt med kunskaper och färdigheter i det systematiske HMS-arbetet, härunder information om
ändringar
3 ansvara för att arbetstakarna medverkar på ett sådant sätt att innsamlad kunskap och erfarenhet utnyttjas
4 fastställa mål för HMS-arbetet

Måste vara
skriftlig

5 ha en översikt över verksamhetens organisation, härunder hur ansvar, arbetsuppgifter och myndighet är fordelat på HMS-arbetet

Måste vara
skriftlig

6 kartlägga faror och problem och med den bakgrund värdera risiko,
samt utarbeta tillhörande planer och aktiviteter för att reducera risiko

Måste vara
skriftlig

7 iverksätta rutiner för att avslöja, rätta upp och förebygga överträdande av krav fastsatta i, eller relaterat til, HMS-lagstiftningen

Måste vara
skriftlig

8 företa systematisk övervakning och genomgång av internkontrollen
för att säkra att den fungerar som förutsatt

Måste vara
skriftlig

Tabell 1. Internkontroll

Arbetsmiljöverket har flyttats
Arbeidstilsynet (Arbetsmiljöverket) är en statlig etat, underlagd ”Arbeids- og
inkluderingsdepartementet” (AID). AID blev upprättat 1 januari 2006 från det tidligare Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet har ansvar för arbetsmarknaden, arbetsmiljö,
pensioner, socialpolitik, samer och invandring. Från 1 juli 2006 har departementet förenat
arbetsförmedling och sociala hjälpordningar i arbetslivet i den ”Nye Arbeids- og Velferdsetaten” (NAV-etaten).
Arbeidstilsynets huvuduppgift är at föra tillsyn med att företagen fölger arbetsmiljölagens
krav (Arbeidstilsynet 2006b). Etaten har också funktioner relaterade till vissa andra lagar, där
lönsgarantilagen, semesterlagen och delar av tobaksskadelagen är dom viktigaste. Organisering består av en överordnad enhet, ”Direktoratet for arbeidstilsynet”, og 7 regionskontorer
med underliggande tilsynskontor spridda över hele landet. Inspektörer utför arbetet relaterat till företag och institutioner. Etaten arbetar med omorganisering för ögonblicket (höst
2006). Etaten värderar kontinuerligt om lag- och regelverk är i tråd med arbetsmiljölagens
överordnade målsättning. Tillsyn med att företagen fölger arbetsmiljölagen görs bl.a. vid:
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Internkontrollrevisioner. Genomgång av företagens internkontroll, för att uppklara om regelverk och procedyrer fölgs.
Verifikationer. Stickprov för att kontrollera om internkontrollen fungerar i praktiken.
Samordnad tillsyn. Flera etater utför tillsyn efter internkontrollförskriften i företagen. De
senaste åren har dom mest centrala etater samarbetat för att utveckla en enhetlig tillsynspraxis.
Kampanjer och projekter. Sedan 1991 har Arbeidstilsynet tagit för sig små och stora företag
innom brancher som har stora arbetsmiljöproblem. Verket har bl.a. haft kampanjer innom
hälsosektorn, hotell- och restaurantbranchen, bygg- och anlägsbranchen och frisörbranchen.
Vägledning och information. I tillägg till att ge vägledning i förhållande till forvaltningslagen,
utarbetar etaten branch- och temariktad informationsmaterial.
Granskning av olyckor. Alla alvarliga arbetsolyckor granskas av Arbeidstilsynet.
Direktoratet for Arbeidstilsynet har precis flyttats från Oslo til Trondheim (2006). Få ansatta
fölgde med på lasset, så tilsynet har en stor utmaning i att återuppbygga kompetansen i organisationen.
För at utfylla arbetsmiljölagen finns det en lång rad förskrifter som regel med tillhörande
kommentarer eller vägledning. I skrivande stund (hösten 2006) är myndigheter, härunder
specielt Arbeidstilsynet, igång med en omfattande förenkling av lagstiftning, en rad föreskrifter skal till exempel samlas i betydlig färre, som då vil utfyllas av vägledningar.
Belastningsskador inte erkända som yrkessjukdom.
I norsk lagstiftning defineras en arbetsskada som en skada en person har fått vid en plötslig
och oväntad yttre belastning (arbetsolycka). Vissa yrkessjukdomar kan sidoställas med arbetsskada, men det gäller bara om dom förekommer på listan över ”godkända” sjukdomar.
Den lagbundna ekonomisk kompensation vid arbetsskada (videre också inkluderat arbetssjukdom) ges per idag efter två system. ”Folketrygden” är den offentliga Försäkringskassa
som ger en rad fördelar vid yrkesskada. Parallelt med denna finns sedan 1990 en obligatorisk
”Yrkesskadeforsikring” som arbetsgivarna tecknar i privata försäkringsfirmor (Norges offentlige utredninger 2004). All saksbehandling görs innom respektiva instanser. Det finns en besvärsinstans och det är ”Trygderetten”, evt. Kan saker föas högre upp i rättsapparatet. Specielt när det gäller mén-ersättning och yrkessjukdom har det blivit något oklara roller mellen
dom två kompensationsordningar. Om en sjukdom förekommer på listan över ”godkända”
sjukdomar, har Folketrygdloven fölgande fyra krav till att godkjänna den som en yrkessjukdom:
1) Sjukdomsbilden skal vara karakteristisk och i samsvar med det som den aktuella påverkan kan framkalla,
2) Den sjuke har i tid och koncentration varit utsatt för den aktuella påverkan i en sådan
utsträckning att det är en sannolik sammanhang mellan påverkan och den aktuella
sjukdom,
3) Symptomen har uppstått i rimlig tid efter aktuell påverkan, och
4) Det är inte mer sannolikt att en annan sjukdom eller påverkan är orsak til symptomen.
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Den privata yrkesskadeforsikring skall egentligen inte fokusere på punkt 4, så i dom tillfällena
där de tre första kraven är uppfylda, så kan försäkringsbolagen i princip godkjänna en arbetssjukdom. Detta gäller bara i begränsad utsträckning i praxis. Stort sätt så gäller ingen av
lagarna vid transport till och från arbetet.
Båda lagarna innehåller en explicit formulering som utestänger arbetsrelaterade muskel- och
skelettssjukdommer og psykiska sjukdomar som inte uppstått som olycka (dvs ”belastningslidelser og psykiske lidelser som er ervervet over tid”) från någon form för ersättning. Det
enda undantaget är artros i hand, och eventuelt ”tennisarmbåge”, efter vibrationsexponering.
Idag skal arbetsgivare anmäla alla olyckor som medför medicinsk behandling eller invaliditet
til trygdekontor (försäkringskassan), med kopia till Arbeidstilsynet, men det finns ingen lagstadga som beskriver tillsvarande anmälningsplikt til försäkringsbolagen. Skadade skal därför
själva säkra uppfölgning av olyckor. Medicinsk personal (specielt läkare) skal innrapportera
misstänkta tillfällen av arbetssjukdom. I den norska ”Levekårsundersökelse” som Statistisk
Sentralbyrå (SSB- Statistiska Centralbyrån) genomför ca vart 3’ år, rapporterade senast 3 %
av alla sysselsatta att dom varit utsatta för en eller flera olyckor i arbetstiden i loppet av det
senaste året (Statistiska sentralbyrån 2003). Det betyder att dom rapporterade ca 40.000
arbetsolyckor til trygdekontorena utgjorde bara ca hälften (eller evt mindre än 1/3) av den
reella förekomst (Arbeidshälsan 2005). Av dom ca 3000 arbetssjukdommar som rapporteras
til Arbeidstilsynet årligen, är ca hälften bullerskada og ca 10% arbetsrelaterade muskel- og
skelettsjukdommar.
Övervakar arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa
Arbeidstilsynet har genom många år redovisat innrapportering av olyckor och yrkessjukdom,
vilket har visat seg at ge en betydlig underrapportering (Gravseth m.fl. 2003) och skev rapportering avhängig av vad som ger kompensation (jvf innrapportering av muskel- och skelettsjukdomar). Utöver detta har inte Norge tidligare haft någon national instans som samlade data för att övervaka arbetsmiljö- och hälsoutvecklingen, heller ingen special avdeling för
”övervakning” på Statens arbeidsmiljöinstitutt. I loppet av detta år (2006) bygges det upp en
sådan avdeling för ”Nasjonal overvåking av arbeidsmiljö og –helse” (NOA). Den skall samla,
analysera och formedla information om arbetsmiljö och arbetsrelaterade hälsoeffekter i
Norge. Ändamålet är at övervaka fältet och fölga trender över tid, och dermed ge grundlag
för myndigheters og arbetslivets prioriteringar.
Vilka strategier förekommer för arbetsmiljöarbete?
Sjukfrånvaro som initiator
I Norge har man 100 % lönekompensation ved sjukfrånvaro från första dag och fortsatt i förbindelse med ”yrkesrettet attföring” eller ”rehabilitering”. Man har inte karensdag(ar). De
första 16 dagar betalar arbetsgivare, därefter det offentliga. Man kan få sjukpengar ett år,
och går härefter över på attföring- eller rehabiliterings-pengar för maximalt ett nytt år, före
man evt får pension. Yrkesriktad attföring betyder at man i tillägg till upprätthållet ekonomisk nivå, får hjälp till utbildning och arbetsträning. Meningen är at arbetstakaren skal inkluderas i arbetslivet igjen. Rehabiliteringspengar får man om man är i aktiv behandling, där det
förväntas hel eller delvis restitution. Dessa kompensationsförhållanden har blivit diskuterade
en del i årens lopp, just nu är det en mycket het debatt om detta tema (höst 2006). Det ser
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inte ut till för ögonblicket att det finns politisk grundlag för att reducera kompensation, införa karensdag, öka eller evt. reversera arbetsgivarbetalning. Men uppfölgningen av sjukskrivna kommer till att bli mera intens i framtiden (från årsskiftet 2006/7).
Inkluderande arbetsliv; flere sjuka helt eller delvis i arbete - ger högre sjukfrånvaro?
I loppet av 1990-åren steg sjukfrånvaron från lite över 8 sjukdagar i 1994 till över 11 sjukdagar per sysselsatt och år i Norge. Det blev därför utfärdigat en Norsk Offentlig Utredning
(2000), som konkluderade med att man måste arbeta för ett ”Inkluderende arbeidsliv”- IA.
Det blev föreslått en del grepp, bl.a. användning av funktionsvärdering vid sjukskrivning och
”uföresöknad” och större insats på att förbättra arbetsmiljöet. På denne bakgrund utarbetade regering och arbetsmarknadens parter ett avtal om ett mer inkluderande arbetsliv hösten
2001, där man satte upp tre mål (Stortingsproposition 2001-2002):
 Att reducera sjukfrånvaron med minst 20 % innan utgången av 2005
 Att ansätta i arbetslivet många flera med reducerad funktion
 Att öka den genomsnittliga avgångsålder från arbetsmarknaden
Man satte in store ressurser för at dessa mål kunde uppnås, vilket bara delvis blev uppfylt
vid avtalets utgång. Företag som tilslöt sig IA-konceptet, fick större ekonomiske förmåner,
lättare uppfölgning av sjukskrivna etc. Effekter av grepp i förhållande till sjukfrånvaro och
bättring av arbetsmiljöen kan förväntas att ta tid. Avtalet blev förlängd i slutet av 2005 till
utgången av 2009, med något ändrade huvudmål. Dom överordnade nationala mål blev 1)
att förebygga sjukfrånvaro, öka fokus på jobbnärvaro och indra ”utstötning” från arbetslivet
och 2) att öka rekrutteringen till arbetslivet av personer som inte har ett arbetsforhållande.
Det ligger mycket bra intentioner i dessa avtal, men det ligger också en del självmotsägelser.
Man måste t.ex. räkna med att sjukfrånvaron stiger om man inkluderar fler i arbetslivet med
dårligare funktion. En betydlig del av den nedgång i sjukfrånvaro man sett i 2004, orsakades
av ändringer i hur sjukskrivningar praktiserades. Den sjukskrivande läkare (eller annan hälsopersonal) skulle se mycket strängt på möjligheten för att stanna i jobb, evt. på reduserad tid
(”gradert sykemelding”). Genom år 2006 har sjukfrånvaron igen haft en stigande tendens
och för 2’ kvartal 2006 var den 6,6 % av möjliga arbetsdagar. Man har försökt att utreda hvilken effekt IA-avtalet har haft, men det har varit svårt att hitta någon säker effekt. En underökning visade att företagen som lyckades i IA-arbetet, också satte igång bra processer i HMSarbetet generelt (Lia m.fl. 2005). En annan undersökning av ca 13000 Oslo-bor, visade att IApersoner (på något tidspunkt ansatta i IA-företag) hadde flera, men kortare, sjukskrivningar,
och färre ”uförepensjoneringer” än ikke IA-personer (Foss & Skyberg 2006).
Flera friskfaktorer...
Hälsofrämjande arbetsplatser (helsefremmende arbeidsplasser, HEFA) är ett begrepp som
har kommit in i det norska arbetsmiljöarbetet. Man har arbetat för detta i olika speciellt
större företag, och på STAMI har Sekretariatet för företagshälsovården varit primus motor
för arrangementer med detta fokus (www.hefa.no). I 2002 initierade man en konferans där
450 representanter från hela arbetslivet samlade sig om ett mål för HEFA: ”att skapa arbetsplatser som ger alla möjligheten för att använda deras ressurser och därigenom bidraga till
sunda, bärande företag”. Detta arbete fölgs upp i en ny konferans som hålles hösten 2006.
Dom ansvarliga för detta arbete betonar att arbetet skal vara hälsosamt, och man skall inte
bara fokuserar på att undgå ohälsa och olycker. Vidare är det viktigt att få fram, att det rör
sig om innsatts för ett hälsofrämjande fysisk och psykosocialt arbetsmiljö, och inte bara att
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främjande av sund individuell livsförsel, genom att stumpa röken, äta sundare och öka den
fysiska aktiviteten.
Hur bedrivs arbetsmiljöarbete?
Detta är en svår fråga att bekriva till fullo och objektivt. Det blir därför författerens egna
åsikter om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i Norge för tiden, hvilka också och mest vil framgå
av diskussionsavsnittet.
Den norska lagstiftning lägger till rätta för en primär förebyggande innsats, dvs som är arbetsplattsfokuserad. Företagshälsovården har detta som ledtråd, men har mer och mer varit
tvungna att tillpassa sig en marknad (företagskunder) som önskar individriktade hälsokontroller og til dels kurativa aktiviteter. Det samma gäller på många sätt också forskningen, där
finansierande innstanser mer och mer styr i riktning av problemställninger som rör arbetsförmåga och hur man mästrar ett intensiverat arbetsliv. Norges forskningsråd har få medel
som kanaliseras in i arbetsmiljöforskningen.
Viktiga aktörer och informationssändare
Myndigheter
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) är det översta politiska och administrativa organ som har ett centralt nedslagsfält i arbetslivet. I detta departement har Arbetsmarknadsavdelningen ansvaret för en välfungerande arbetsmarknad, specielt när det gäller aktiviteter
för arbetslediga och yrkeshämmade. Välfärdspolitisk avdelning ser på aktiviteter för att begränsa utstötning och i stället inkludere sjuka, äldre och andre utsatta grupper i samhället.
Avdelningen koordinerar avtalet om ett mer Inkluderande arbetsliv (se ovenför). Arbetsmiljö- och säkerhetsavdliningen behandlar arbetsrätt och har ansvaret för förvaltningen av arbetsmiljölagen. Denna avdelning har bl.a. etatstyrning över Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens arbeidsmiljöinstitutt, Arbetsdomstolen (Arbeidsretten) och delvis den nya Arbets- och välfärdsetat (NAV) i samarbete med landets kommuner.
AID har flera tilslutna aktiviteter. Det är exempelvis ”Norsk arbeidslivsforum” som skal främja tvärfacklig utväxling av kunskap, information och forskning om arbetslivsfrågor. Under
Social– och hälsodirektoratet har man exempelvis ”Deltasentret” som är statens kunskapscentrum for deltagande och tillgänglighet för människor med nedsatt funktion. Aktiviteten är
koncentrerad omkring transport, bygnader och uteområder, informations- og kommunikationsteknologi, skolor och arbete.
Sedan 1999 har man haft en ”Idebank for sykefraværsarbeid”som senare år har blivit fokuserad på det ”Inkluderande arbetsliv”. Man försöker genom förmedling av forskning och goda
ideer, att redusera sjukfrånvaro och få inkluderat flera äldre och personer med nedsatt funktion. I förbindelse med NAV-etaten skall det upprättas ett Arbetslivssenter i alla kommuner,
vilket är planlagt färdig til 2010. Meningen är att dessa skall ge dom enskilda borgare möjlighet för en tät kontakt mellan arbetsmöjligheter och välfärdsordningar, både centralt såväl
som helt ute i lokalmiljöerna.
Forskning och utredning
Forskningsinstitutioner med arbetsmiljöinnriktning
Det finns en rad institutioner som arbetar med forskning och utredning av problemställningar innom arbetsmiljö. Statens arbeidsmiljöinstitutt (STAMI) har existerat sedan 1963 och är
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ett forskningsinstitut som är organiserat under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID),
och har som ändamål at skapa, använda och förmedla kunskap om arbete och hälsa
(www.stami.no). Efter att den arbetspsykologiska och organisatoriske delen av institutet blev
spaltat av i 1986 (det blev det nuvaranda ”Arbeidsforskningsinstituttet” (AFI)), fikk STAMI til
stor del en naturvetenskaplig innriktning, med fokus på yrkeshygien, fysiologi och toxikologi.
Senare år, och specielt efter en reorganisering i februari 2006, har institutet ändrat profil
igen. Institutet har nu ca 120 fulltidsansatta på fem fackavdelningar, som i skrivande stund
(hösten 2006) har fölgande prioriteringar. Avdeling för arbetsmedicin och epidemiologi ser
specielt på reproduktionsepidemilogi, toxikologi, lungsjukdommar och effekter av det ”Inkluderende arbeidsliv”. Avdeling för organisatorisk och psykosocialt arbetsmiljö har et prospektivt projekt om ”Den nya arbetsplatsen”, specielt fokuserat på IKT, och mästring av
skiftarbete innom offshore. Denna avdeling har också en service för företag med att bearbeta och värdera kartläggning med det nodiska frågeformulär för psykosocialt- og organisatorisk arbetsmiljö (QPSNordic). Avdeling för arbetsrelaterade muskel- och skjelettlidelser har en
mekanismgrupp som fokuserar på smärta och diabetes, samt en fältgrupp som fölger olika
yrkesgrupper och bl.a. undersöker hälsoeffekter av mekaniske belastningar i arbetslivet. Avdeling för kemisk och biologisk arbetsmiljö, har en stor toxikologisk grupp som specielt ser
på cancerutveckling, och tre mindre grupper som koncentrerar sig om yrkeshygieniske problemställningar innom uorganiska, organiska och aerosol temaen. ”Nasjonal overvåkingsenhet for arbeidsmiljö og –helse” (NOA) är nämnd tidligare. Det görs en del utredningsarbete
för myndigheter och undervisning / kurser för specielt personal innom företagshälsovård. En
liten del av forskningen är orienterad mot tredje världen.
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) är självständig som helägd statlig aktiesällskap men har en
speciel position under Kunnskapsdepartementet (www.afi.no). Styringsansvar är delegerat
till högskolerna i Oslo, Agder och Vestfold. Institutet utvecklar kunskap om arbetsmiljö, organisation och ledning genom tvärfacklig forskning med utgångspunkt i organisationsteori
och samhällsvetenskap. Man har specialkompetans på aktionsforskning, som innebär vikt på
process- och lösningsfokuserade metoder. Forskningen har rötter tillbaka til exempelvis Einar Thorsrud och Björn Gustavsen.
Hösten 1981 bestämde det norska LOs sekretariat att upprätta ”Fagbevegelsens senter for
forskning, utredning og dokumentasjon” som nu är ”FAFO, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning” (www.fafo.no). På 25 år har det blivit det största Norska privata samhällsvetenskapliga forskningsinstitut mätt i årsverken till dom 90 ansatta. Fafo ble omgjort til stiftelse i 1993, med bidrag från: Landsorganisasjonen i Norge, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA,
Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Norsk Kommuneforbund og Telenor AS. Man fokuserar i
dag på arbetslivsorganisering, socialpolitik, företagsstudier i fält och problemställningar omkring arbete, inkludering och kompetans. I tillägg har man en stor innsatts utenriks, med
forskning och utredning.
Det finns flere universitet och högskoler som har betydliga arbetsmiljöaktörer. SINTEFgruppen med huvudvikt i Trondheim räknas som Skandinaviens största oavhängiga forskningsinstitution (www.sintef.no). Gruppen består av Stiftelsen for INdustriell og TEknisk
Forskning (SINTEF) ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universistet (NTNU). SINTEF
består av fem aktiebolag med totalt ca 2000 ansatta. Mer än 90 % av inkomsterna utgörs av
uppdragsforskning från näringsliv och offentlig förvaltning. Bara en del av företaget driver
med arbetsmiljöforskning, spesielt SINTEF-helse och Institut for industriell miljöforskning
(IFIM). SINTEF-helse fokuserar på hälsa, miljö och arbete med huvudvikt på hälsovårdssekto236

ren. IFIM gör forskning och utredningsarbete innanför arbetsförhållanden, innovation, utbildning, teknologi och invandring.
Universitetet i Bergen har en egen ”Seksjon for arbeidsmedisin” (www.uib.no/isf/arbeid).
Det jobbar 20-25 personer där, inte alla med full anställning. Sektionen är dels en ordinär
universistetsavdelning med tre vetenskapliga anställningar, men har också en ”uppdragsavdelning” som är externt financierad. Här görs det större uppdragsforskning och konsulentarbete innom arbetsmedicinen. Man fokuserer på maritima brancher (sjöfart, petroleum, havbruk), tungindustri och international hälsa. Tema är innom olika områden som toxikologi,
allergi samt muskel- och skelettsjukdommar, härunder värdering av mått för fysisk belastning. Det genomförs en betydlig undervisning av personal innom företagshälsovården och av
medicinarstudenter. Man har upprättat en e-mail lista för HMS interesserade som har ca 400
medlemmar (www.uib.no/hms/hms.htm).
På Universitet i Oslo finns ”Seksjon for arbeids- og trygdemedisin” som specielt har forskning
på sjukfrånvaro, funksjonsvärdering, muskel- og skelettsjukdommar och samspelet mellan
natur-kultur-hälsa. Man ser också på storbyhälsa och på medicinsk historia. I 2005 var det 32
personer knytna till institutet på hel- eller deltid.
”Rogalandsforskning” i Stavanger har just bytt namn til det mer förståeliga utanför Norge;
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)(www.iris-no.com eller www.rf.no) och
har blivit en del av Universitetet i Stavanger. Detta beskriver sig själv som ett kundorienterad
forskningsföretag, som har utpräglad tyngdpunkt vid petroleums- och gasteknologi, men ser
också på miljökonsekvenser samt samhälls- och näringsutveckling, härunder lärande i organisationer och HMS-arbete. Där finns ca 200 personer, som har en viss basbevilling men också stor del av uppdragsinkomster.
Innom försvaret finns ”Forvarets sanitet” (www.fsan.mil.no) där fackavdelningen består av
nio kontorer som driver forskning och utveckling innom områden som bland andra traumatologi, flygmedicin, dykarmedicin och katastrofpsykiatri. Flygmedicinskt institut (Flymedisinsk institutt, FMI) skall bidra till hälsa och säkerhet för dom som flyger med forskning och
undervisning, medicinsk godkjännande av flygande personal, samt rådgivning och prosjekter
innom flygoperativt arbetsmiljö (www.flymed.no). FMI har 30 fast ansatta pluss innhyrd personal. FMI är huvudcentrum för flygmedicinsk kompetans i Norge.
Andre forskningsinstitutioner med svagare arbetsmiljöinnriktning
Några institutioner agerar mest innom folkhälsovetenskap, men har några beröringspunkter
med arbetsmiljöarbete. ”Statens strålevern” är Norges fagmyndighet på områdena strålning
och atomsäkerhet. Det ligger under Hälso- och omsorgsdepartementet, och har avtalfästade
direktoratsuppgifter för Utenriks- och Miljöskyddsdepartementet (www.stralevernet.no).
”Kreftregistret” (Cancerregistret) har som uppgifter att registrera (cancertilfällen och undersökningar), forska (om cancers orsaker (härunder specielt arbetsmiljö), diagnos, naturliga
förlopp och behandling) och informera (genom att ge råd och vägledning)
(www.kreftregistret.no). Där STAMI ser på arbetshälsa, fokuserer ”Nasjonalt folkehelseinstitutt” på folkhälsa. Det är ett forkningsbaserad förvaltningsorgan under Hälso- och omsorgsdepartementet (www.fhi.no). Det övervakar hälsotilståndet i befolkningen, utvecklar kunskap och ger råd som kan bidra till att bättra hälsan hos befolkningen. Institutet fokuserar på
dom hälsoskadliga miljöfaktorer, folksjukdommar och utmaningar som betyder mest för
folkhälsan och där det är störst möjlighet för att uppnå positiv hälsoeffekt. Nasjonalt folke237

helseinstitutt önskar att vara myndigheternas viktigaste rådgivare i smittoskydd, miljömedicin (den yttre miljö), epidemiologi och rättstoxikologi.
UNIFOB Helse på Univesitetet i Bergen har specielt tidligare arbetat med problemställningar
i tillknyttning til arbetsmiljö, men har senare år koncentrarat sig om forskning på rehabilitering och sjukfrånvaro (www.unifobhelse.uib.no). Nationalt Ryggnätverk (Nasjonalt Ryggnettverk, www.ryggnett.no) ble etablerat 1999 med statliga medel för att vara ett kompetansforum för behandlare av patienter med rygglidelser och aktiva ryggforskare, med ändamål att
främja förebyggande, diagnostik, behandling och uppfölgning av ryggbesvär. Forskningsenheten driver ett nätverk av forskare som arbetar på olika institutioner i Norge, men också
med relationer internationalt. Det är mest fokus på forskning på mekanismer, diagnostik och
behandling. Några aktiviteter finns med samhällsperpektiv, men begränsad med forskning i
nätverket på förebyggande aktiviteter, härunder effekter av arbetsmiljöarbete.
Andra väsentliga områder
Innom petroleumsområdet, specielt off-shore, har det sedan denna bransch startades i 60
åren varit mycket fokus på HMS. Man har specielt haft säkerhet högt på agendaen, men också en systematisk innsats för arbetsrelaterad hälsa, härunder styrning- och registreringssystem. Man har en historia med bra statistikk med få alvarliga olycker (fallande trend 20012004) och bra arbetsrelaterad hälsa (Stortingsmelding 2005-2006). Men trenden ser ut at ha
vänt senare år, och man har på sistone haft flera episoder där Petroleumstilsynet har hotat
med at stänga plattformar på grund av bristande HMS förhållanden. FHV innom off-shore är
väl utbygd, och har fasta aktiviteter ute på plattformarne i tillägg till landbaserade tjänster.
Det görs en del djuphavsdykning (”metningsdykking”) off-shore som står under Petroleumstilsynets ansvar, forskning görs bla på Yrkesmedicinska avdelningen och ”Nasjonalt senter for
hyperbar medicin” på Haukelands universistetssjukhus. Det finns också aktivitet innom
grundare dykning än djuphavsdykning, dvs ”dykking innaskjærs”; här görs det tilsyn av Arbeidstilsynet, företas utredningar i Forsvarets sanitet och forskning på exempelvis STAMI.
Annars har man vid flera universistetsjukhus egna avdelningar för arbets- och miljömedicin
(Skien, Oslo (Ullevål och Rikshospitalet), Bergen, Trondheim och Tromsö). Alla avdelningar
utreder patienter med misstänkt arbetsmedicinsk sjukdom. Vid flera av avdelningarna pågår
det något forskning relaterad till hälsoeffekter av exponering för kemiska, fysiska och biologiska agens i yrke och övrig miljö. Några aktuella forskningsområden är yrkesrelaterad hud
och luftvägssjukdommar, arbetsmiljö innom fiskeriindustrien, yrkesrelaterad hjärt/ kärlsjukdommar, besvär relaterat till innomhusklimat, hälsoeffekter av off-shore verksamhet og
dykning. Avdelningarna sprider också kunskap om sådana sammanhang och förebyggande
åtgärder, exempelvis riktad mot spesifika brancher. Dessa avdelningar är underlagda sjukhusen, och därmed dom statliga stora regionala helseforetak (”hälsoföretag”), som är en ny
konstruktion från början av årtiondet. Dessa helseforetak har strama ekonomier och dom
separata enheter, härunder nämnda avdelingnar, har intjäningskrav specielt relaterat til patientbehandling.

238

Företagshälsovården
Företagshälsovården (FHV – ”Bedriftshelsetjenesten”) i Norge har en lång historia. 1700talets koppar och silvergruvor fikk tillknutna läkare som primärt jobbade kurativt. En mer
”modern” funktion uppstod på chokladfabriken Freia under läkaren Carl Schiötz år 1917. Där
var förövrigt Einar Thorsrud personalchef på 50- och 60-talet. Det finns en förordning som
gäller dom uppgifter som FHV skal ha. ”Bransjforeskriften” är en förordning som nämner alla
dom brancher som skall vara tillknyta en FHV. Fagsekretariatet (se nedanför) har per dags
dato (höst 2006) registrerat totalt ca 2500 personer i ca 2000 årsverk som jobbar på ca 450
enheter för företagshälsovård. Det är flest sjuksköterskor (667), men också många läkare
(517) samt en stor grupp sjukgymnaster (390), sekretärare (332) och yrkeshygienikere (205).
Dessutom finns det en del psykologer och arbetsterapeuter (totalt 75). Antal företag/verksamheter som är tillknutna FHV är ca 19.000, som har ca 880.000 ansatta
(www.stami.no/BHT-sekretariatet). FHV financieras av företagskunden utan statliga bidrag,
antingen i ett större företag (”egenordning”) eller som flera mindre företag i gemenskap
(”fellesordninger”). Dom fleste FHV ansatta jobbar i den sistnämnda organisationsform. Det
finns få FHV som är rendyrkat branchrelaterade, men flera som specialiserar sig i huvudsak
på en branch. En del almänt praktiserande doktorer fungerar som företagsläkare och det
finns en del andre anordningar som kallar sig ”FHV”, men som inte är registrerade. Det betyder att totalt är mer än halva arbetsstokken är erbjuden en eller annan form för FHV.
I dom flesta FVH som är registrerade i ”Fagsekretariatet” är arbetsuppgifterna mycket avhängiga av att fölga ”Internkontrollforskriften” (Förskrift för systematisk HMS-arbete). Det är
det förebyggande arbete som står främst, men det finns interesser i företagen för at man
skal tillämpa sig marknadsbehoven. Detta betyder innsats mer i inriktat på hälsokontroller
och kurativ medicin. Företagshälsovården har för tiden rekrutteringsproblem, och det gäller
de fleste personalkategorier. Samtidig har vi en stark tendens i riktning av större enheter
innanför företagshälsovåden, den största (Hjelp24) betjänar mera 200-250.000 arbetstagare.
Norska myndigheter har inte ratifiserat ILO-konvention C161 (1985) som föreslår obligatorisk FHV, och det finns ingen godkänningsordning. Dvs att företagshälsovård inte är någon
skyddad titel, dvs alla kan omnämna sig ”FHV”.
Fagsekretariatet for bedriftshelsetjeneste (Facksekretariatet för företagshälsovården) håller
til på STAMI, och är en departementell financierad instans för att bistå företagshälsovården
med samling av ”Good practice” samt vägledning och koordinering av information
(www.stami.no/BHT-sekretariatet). Man har bl.a. upprättat en erfarenhetsdatabas, där man
kan lägga inn och hämta rapporter og annat material som andre FHVs har lagt inn. Man
deltar också aktivt i arbetet för Hälsofrämjande arbetsplatser (se ovenför).
Andra speciella förmedlingsaktörer
Det finns flera organisationer som bedriver upplärning och konferanser innanför arbetsmiljö.
Utöver institutioner som i tillägg till forskning och utredning, också erbjuder kurser och konferanser (se ovanför) så finns det specifika förmedlings företag; Kompetanseforum och Arbeidsmiljösenteret (www.arbeidsmiljo.no).
Det finns en rad föreningar för yrkesgrupper som jobbar med arbetsmiljö. Arbetsmedicinarne har ”Norsk arbeidsmedisinsk forening” (www.legeforeningen.no) som jobbar mycket som
yrkesförening, dock blir det snart en uppsplitning mellan fag- och yrkesförening. Man har
utarbetat vägledning för utredningar på arbetsplatser/problemställningar och patienter med
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arbeitsrelaterad sjukdom (www.nhi.no/amv). ”Norsk yrkeshygienisk forening” är ett fackligt
forum för för personer som jobbar med yrkeshygieniska problemställningar (www.nyf.no)
och ”Norsk Kjemisk Selskap” tilsvarande för kemikere (www.kjemi.no). Norsk Fysioterapeutforbund (sjukgymnast) har en fackgrupp för ergonomi som specielt står för en årlig konferans innom dette område (www.fysio.no/ergonomi).
”Norsk Ergonomiforening” är en tvärfacklig självständig organisation tilknuten Nordiska Ergonomisällskapet, och har som ändamål att sprida kunnskap och stimulera interessen för
ergonomi (www.ergonom.no). För ögonblicket genomförs en struktur- och innhållsdiskution
i föreningen.

Diskussion
Forfattarens synspunkter har nog skinit igenom i det föregående här och där, på trots av ett
visst önske om at vara beskrivande. Men i detta diskussions-avsnitt kommer jag fram med
egna synspunkter på nuvarande situation för arbetsmiljöarbetet i Norge, och hur jag tror det
kommer att utvecklas. Informationer i föregående avsnitt har mera eller mindre blivit korrigerat av kollegaer (se kungörning til sist), detta avsnitt står helt för min egen räkning.
Samhällsutvecklingen generelt ger kanske ökad belastning
Det är mycket som tyder på att arbetslivet hårdnar till i stora delar av värden, hvilket är visat
i Europeiska undersökningar (European Foundation 2005). Denna utveckling är svår att mäta,
dom indikatorer vi har använt i Norge visar ofta oändrad eller bättre arbetsmiljö, t.ex. större
möjlighet för kontrollera pauser och fördelning av arbetsuppgifter (NOA 2006). Dom senaste
7 år har det varit en ökande antagande att egen jobb ger ökt risk för belastningsskada och
ökad osäkerhet om anställning i framtiden (5). Tilhårdnadet är inte så mycket med hänsyn till
anställningsförhållanden eller arbetstid, det sker dock en svak stigning i ”midlertidig” ansatta
og i förekomst av övertid, men sannolikt mer relaterat till effektivering av arbetstiden. Effektivering är inte negativt i sig, men om det betyder att arbetsintensiteten ökar, möjligheten
för att hålla pauser minskar samt att man fysisk och mentalt måste vara på topp hela tiden
för att hänga med, så kan det vara negativt. Dom flesta bolag idag har en konstant strävan
efter att minimere utgifter och öka avkastning, det är stort sätt en global trend, som måste
reguleras för att säkra arbetstagarnas hälsa. I stor utsträkning slås företag och organisationer
ihop i större enheter, antingen i mindre enheter i större konserner, eller til stora enheter,
som t.ex. 18 december 2006 när det blev officielt att Hydro och Statoil skal fusioneras. Den
nuvarande lagstiftning i Norge ger möjlighet för att dämma upp något av denna utveckling.
Många norrmän är eniga i att förhållandena ligger till rätta för ett bra arbetsmiljö, men det
ser ut till att verkligheten i arbetslivet i dagens Norge ger sämre möjlighet för t.ex pauser,
restitution och trygghet i anställningen.
Stabil fundats - lag och föreskrifter bra
Den nya arbetsmiljölagen ger ett bra utgångspunkt i arbetsmiljöarbetet (Norges offentlige
utredninger 2004). Vi har idag en lag, med tillhörande föreskrifter, kommentarer och vägledningar som sätter ramen för att behålla ett bra eller förbättrat arbetsmiljö i Norge. Vi har
ekonomiska förmåner vid sjukdom og invaliditet samt säkerhet i anställningen som få andra
länder. Utvecklingen senare år har gått i riktning av bättre hälsa, t.ex. reduserad hjärt/kärl
sjukdom – men kraven till egen hälsa har stigit i samma period. Norge har också högre sjukfrånvaro än man ser annars i Europa, men specielt viktig är en sammanlikning med dom nor240

diska länderna. Sverige ligger också relativt högt (ca 4%), men dom har en låg andel som slutar pga sjukdom (ca 2%), i motsättning till Danmark som har låg sjukfrånvaro (under 2 %),
men mycket hög andel som slutar pga sjukdom (ca 17%) (Bergman m.fl. 2006). Båda Sverige
och Danmark har reducerad belopp i sjukpengar. Jag tror att det norska systemet, som ger
bra sjukpengar og trygghet i arbetet under sjukdom, ger bättre arbetsrelaterad hälsa än det
motsatta!
Ett förhållande skiljer norsk lagstiftning från dom andra nordiska (och europeiska) länder. I
Norge kan muskuloskeletala och psykiska besvär inte godkännas som arbetssjukdom, den
sortens lidelser har alltid varit uteslutna från listan över yrkessjukdommar (4). Ordningen
med två system för yrkesskada och yrkessjukdoms ersättning (”Folketrygdelov” og ”Yrkesskadelov”), kommer troligen att upphöra, till fördel för ett ”enkeltspårat” system. AID har för
nyligen signaliserat att när detta är gjort, kan man ta upp diskutionen om en inklusion av nya
sjukdommar på listan.
Parterna har olik tillnärmning til arbetsmiljöarbete – men också gemensam insats
Treparts-samarbetet är kännetecknande för det det norske arbetsmiljöarbetet. I större utredningar och nationala satsningar är arbetsmarknadens parter representerade, tillsammans
med offentliga myndigheter, t.ex. regering. Helt från arbetsmiljöutskott på små arbetsplatser
till stora nationala satsninger som det inkluderande arbetsliv, är alltså både arbetsgivare och
arbetstagare representerade. På den ena sidan är det mitt inntryck att dom två största av
arbetsmarknadens parter har ganska olika tilnärmningar till det praktiska genomförandet av
arbetsmiljöarbetet. ”Landsorganisasjonen” (LO, www.lo.no) har ett arbeidslivsutskott, men
sett utifrån verkar det som om man från central sida bara önskar att ta upp generella aspekter och politiska föringar. Det mer praktiska arbetsmiljöarbete får göras av förbund og fackföreninger. Det finns få medel til forskning och utveckling. Arbetsgivarorganisationen ”Næringslivets Hovedorganisasjon” (NHO-arbetsgivarsidan, www.nho.no) har en tilsvarande tillnärming men dom har allokerat flera ressurser til arbetsmiljöarbetet. Härunder har NHO ett
arbetsmiljöfond til forskning och utredning innom det område. I tillägg har flera landsföreningar under NHO varit ganska markanta innom arbetsmiljöarbetet. Det rör sig t.ex. om
”Norsk Industri” (www.norskindustri.no), en fusion av ”Teknologibedriftenes landsforening”
och ”Prosessindustriens landsforening”, som har en starkt arbetsmiljöutskott. På den andra
sidan är det en stor gemensam insats och engagement från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt myndigheter för att sätta ramarna för ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagen som nämnt, avtalet om ett inkluderande arbetsliv och ett fokus på dom positiva hälsofrämjande faktorer i arbetslivet, är förhållanden som bådar gott för arbetsmiljöarbetet framöver.
Problematiska tendenser i FHV och forskning
Det har genom senare år varit en rörelse mot psykosociala problemställninger hos både
praktikere och forskare, utifrån den premiss att dom fysiska/tekniska arbetsmiljöaspekterna
till stor del har blivit lösta. Frågan är om dom har det, eller om bara aktörerna har bytt fokus
på grund av det fattas resultat av tidligare arbetsmiljöarbete. Jag tror det vil bli viktigt att
arbetsmiljöarbetet i framtiden samtidig håller fokus på både fysisk/mekaniska och psykosociala/organisatoriske förhållanden.
Företagshälsovården står innför stora omvältningar. På trots av bra lagstiftning, är det svårt
att genomföra systematisk FHV arbete i Norge för tiden. FHV tillämpas marknaden mer och
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mer som vill ha hälsokontroller och en del enkla lösninger. Detta förhållande, i tillägg till att
det finns en del oseriösa aktörer i marknaden, är sannolikt ett par av orsakerna till att många
bolag och organisationer ”sparar bort” eller reducerar FHV, om dom inte är tvungna att ha
det i relation till ”bransjforskriften”. Vi har per i dag en långsam eller nästan utebliven utveckling innom FHV, härunder rekruttering in i dessa tjänster. Detta gäller alla personalkategorier. Som anfört tidligare är det en tendens också här för en koncentration i stora privata
AS, som i resten av arbetslivet.
Ett annat stort problem är financiering av forskning innom arbetsmiljöområdet. Det största
forskningsfondet (Norges forskningsråd) har stoppat det ända forskningsprogram som inkluderade arbetsmiljö, nu finns det bara ett program som har fokus på arbetsliv generelt. Flera
andre forskningsfond har nerprioriterat arbetsmiljöforskning, och bevilgar specielt pengar til
stora forskningsmiljöer. Detta går mycket ut över dom arbets- och miljömedicinska avdelningar som är underlagda dom stora regionala helseforetak och därför har stora intjäningskrav. Dessa avdelningar har regelrätt inte råd till att forska, specielt när fond financieringen
är så mager som den är! Det har ödesdigra konsekvenser för den akademiska positionen til
arbetsmiljöarbetet.
Det samma problem har sektor- och universistet-instituter som arbetar med dessa problemställningar. Det är en ökande andel av uppdragsforskning som tenderear mera och mera i
riktning av utredningar.
Konklutioner
Det föregår mycket spännande och framåtriktat i norskt arbetsmiljörarbete. Dom strukturella förhållanden är stort sätt lagt bra till rätta, men samhällsutvecklingen och forskningsfinancieringen pekar mot stora problem i framtiden.
Kungöring
Tack till arbetsmedicinare Jan Haanes Marton, ”Arbeids- og miljömedisinske avdeling”,
Tromsö, företagsläkare Erik Dahl Hansen, Esso, Oslo, professor Bente Moen og fysioterapeut
Tone Morken, begge Seksjon for Arbeidsmedisin, Bergen – for samtale om prioriteringer til
dette kapittel i forkant. Takk til överläkare/rådgivere Arve Lie, ”Sekretariatet for bedriftshelsetjenesten”, och överläkare Ingrid Sivesind Mehlum, båda två från STAMI - för kommentarer till manuskriptet under utarbetningen.
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14. ARBETSMILJÖARBETE I SVERIGE
MARITA CHRISTMANSSON28
Ambitionen med detta kapitel är att ge en lägesbeskrivning av arbetsmiljöarbete i Sverige,
delvis med ett internationellt perspektiv. Kapitlet baseras till stor del på publikationer från
ett tidigare forskningsprogram finansierat av Arbetslivsinstitutet, tema Strategier, metoder
och arbetssätt för ett fungerande arbetsmiljöarbete (SMARTA) och Arbetsmiljöverket. Dessutom har forskare och handläggare verksamma inom området kommenterat kapitlet och
bidragit till dess slutliga utformning.
Inledningsvis ges en kort historik över hur området har utvecklats. Därefter beskrivs lagar
och förordningar inom arbetsmiljöområde och hur arbetsmiljöarbete enligt regelverket skall
bedrivas på arbetsplatser i Sverige. En kortfattad beskrivning ges sedan av rådande förhållanden på arbetsmarknaden, arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och hälsotillståndet för
svensk arbetskraft. Därefter följer en beskrivning av den inriktning som arbetsmiljöarbete
har idag, drivkrafter för och effekter av arbetsmiljöarbete liksom hur regelverket följs. En
översikt ges också av kunskapsbildningen och informationsspridningen inom området. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur arbetsmiljöarbete kan komma att utvecklas.

Från arbetarskydd till arbetslivsfrågor
Svensk arbetsmiljöforskning har hört till den bästa i världen, baserat på mängden publicerade vetenskapliga artiklar och antalet citeringar i förhållande till folkmängden (FAS 2007; FAS
2006; och FAS 2004). Denna särställning har möjliggjorts genom uppbyggnaden av ett stort
centralt institut, regionala satsningar på yrkesmedicinska enheter och forskningsfinansiärer
med betydande medel för arbetsmiljöforskning. I internationella utvärderingar har även brister i svensk arbetsmiljöforskning påtalats, som bristen på interventionsforskning och forskning om övervakningsmetoder (FAS 2006).
Sedan 1930-talet har flera olika organisationer bedrivit forskning inom området. Den förändring som skett belyser samtidigt utvecklingen inom området (se t.ex. Delin, 1981; Lundh och
Gunnarsson, 1987; och FAS 2007), från att inledningsvis betona olycksfall, folkhälsa och arbetarskydd, övergå till arbetsmiljö och psykosociala arbetsmiljöfrågor och idag fokusera arbetslivs- och arbetsvetenskapliga frågor (se t.ex. Oscarsson; 2004, FAS 2004, och Högskoleverket, 2006).
Verksamheten inleddes genom bildandet av Statens institut för Folkhälsan 1937. Under 50och 60-talet tillkom yrkesmedicinska kliniker i Stockholm, Lund och Örebro. 1966 bildades
Arbetsmedicinska Institutet, AI, som 1972 införlivades med Arbetarskyddsstyrelsen, som en
forskningsavdelning med filial i Umeå. Under 1980-talet inrättades yrkesmedicinska kliniker
och institutioner vid universitet. 1980 inrättades Institutet för Psykosocial Miljömedicin. Arbetsmiljöinstitutet tillkom 1987 genom att forskningsavdelningen inom Arbetarskyddsstyrelsen bröts ut och utgjorde basen för det nya institutet. Arbetslivsinstitutet (ALI) inrättades
1995 genom en sammanslagning av Arbetsmiljöinstitutet, Centrum för Arbetslivsforskning
och delar av Arbetsmiljöfonden. 1 juli 2007 avvecklades ALI, utan att en ny organisation samtidigt bildades för en sammanhållen arbetsmiljöforskning. Forskningen inom arbetslivsområdet bedrivs härefter framförallt vid högskolor och universitet.
28
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En motsvarande förändring har skett vad gäller forskningsfinansiärer. Arbetarskyddsfonden
bildades 1972 och bytte 1980 namn till Arbetsmiljöfonden. Arbetsmiljöfonden ersätts 1995
av Rådet för arbetslivsforskning, RALF. RALF upphörde 2000 och dess verksamhet fördes
2001 över till de nyinrättade Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Forskningsrådet
för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) för att stödja arbetslivsforskning, dock med reducerade medel (FAS 2007). Till viss del kompenserades de minskade anslagen till forskning genom större anslag från andra aktörer, som t.ex. AFA försäkringar. En tydlig tendens är att de
medel som står till arbetsmiljöforskningens förfogande från de ”klassiska” källorna mer än
halverats under de senaste tjugo åren, en utveckling som förutspås fortsätta (ibid.).

Lagar inom arbetsmiljöområdet och tillsyn
Redan 1852 kom en första förordning om förbud mot minderårigas nattarbete, på initiativ av
Göteborgs fabriks- och hantverksförening (Delin, 1981). En första motion om arbetarskydd
väcktes vid 1856-1859 års riksdag om arbetstidens begränsning i fabriker, där motionären
Nils Hansson påpekade att ”godtycke och slem vinning hos några få bättre lottade borde ej
få lönnmörda mångtusende andras fysiska, moraliska och kanske eviga väl” (ibid., s 10). Motionen avslogs, men 1889 antogs en första yrkesfarelag med avsikten att bereda arbetare
inom industri och hantverk ”skydd mot faror för lif och helsa vid arbetet”(ibid., s 18).
Sedan 1889 har fem större ändringar gjorts av lagar inom arbetsmiljöområdet. Dessutom har
Sveriges medlemskap i EU medfört att nya EU-gemensamma standards och direktiv har antagits. 1913 antogs en lag som omfattade varje arbete som utfördes för arbetsgivares räkning och förutom arbetarskydd även omfattade begränsningar i arbetstid (10 timmar/dag för
vuxna) och lägsta anställningsålder (12 år, i industriellt arbete 13 år). 1919 antogs en lag om
arbetstidens begränsning, som trädde i kraft 1920. 1949 antogs en ny arbetarskyddslag, som
bland annat innebar att arbetsgivare och arbetstagare i samverkan skulle bedriva organiserat
skyddsarbete, skyddsombud skulle utses för arbetsställen med mer än fem arbetare och
skyddskommitté där minst 50 arbetstagare regelbundet sysselsattes. Den idag gällande lagen som reglerar arbetsmiljöområdet är Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), medan arbetstidsfrågor särskilt behandlas i arbetstidslagen (SFS 1982:673).
Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978. Flera ändringar
har gjorts av den ursprungliga lagen, såsom beskrivning av lagens ändamål, skärpningar av
krav och ansvar, anpassningar till andra lagar, förändring av begrepp, utvidgningar av lagen
till att omfatta fler grupper i samhället (t.ex. elever och fartygsarbete), ändringar av åldersgränser och regler samt anpassningar till EU. Den senaste versionen trädde i kraft den 1 juli
2005 (SFS 2005:396). Förutom dessa lagar finns det inom EU standards och direktiv som varje medlemsland skall efterleva. Medlemskapet i EU innebär att Sverige måste överföra EG:s
direktiv om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet (se AFS 2001:1, s 13).
Arbetsmiljölagen och föreskrifter om arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att bestämmelserna i lagen är ganska allmänt
hållna och begrepp används som möjliggör olika tolkningar. Uttryck används som t.ex. ”Arbetslokal skall vara … lämplig ur arbetsmiljösynpunkt” och ”De arbetshygieniska förhållandena … skall vara tillfredsställande.” (SFS 2005:396, Kap. 2, 3 och 4 §). Lagens formuleringar
utgör ramar för mer detaljerade föreskrifter. Till Arbetsmiljölagen har regeringen utfärdat en
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arbetsmiljöförordning med vissa kompletterande regler och kommentarer. I tillägg finns föreskrifter som ges ut av Arbetsmiljöverket som mer i detalj anger krav och skyldigheter för
arbetsmiljön. Avsikten är alltså inte att man skall använda lagens formuleringar direkt i det
praktiska arbetsmiljöarbetet. I de fall där det inte finns mer detaljerade föreskrifter skall de
allmänna bestämmelserna i Arbetsmiljölagen tolkas så de får en rimlig och praktisk tillämpning.
Ändamålet för Arbetsmiljölagen är: ”… att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” (SFS 2005:396, Kap. 1, 1 §). I den kommentar som
görs till 1 § markeras att lagen inte bara tar sikte på att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet utan också på arbetets innehåll. Arbetsmiljön ska ge ”ett positivt utbyte i form av ett
rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.” (ibid.). Lagtextens formulering ställer krav på utformning av en arbetsmiljö och anpassning av arbetsmiljön till arbetstagares förutsättningar liksom deras möjlighet att medverka i förändringsoch utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Likaså skall teknik, arbetsorganisation och
arbetsinnehåll utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Man skall även eftersträva möjlighet till variation, social kontakt, samarbete och sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter, liksom
personlig och yrkesmässig utveckling (SFS 2005:396, Kap. 2, 1 §). I kommentaren till kapitel
2, 2 § poängteras vikten av att arbetsmiljökrav beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planering av arbetslokaler, utrustning, teknik och arbetsmetoder. Intentionen i Arbetsmiljölagen är att lagen skall gälla varje verksamhet där en arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare. Som arbetstagare likställs även de som arbetar i ett eget aktiebolag, går en utbildning,
utför anvisat arbete under vård i anstalt, tjänstgör i eller deltar i utbildning inom totalförsvaret (SFS 2005:396, Kap. 1, 2 §).
Tredje kapitlet i Arbetsmiljölagen anger vilket ansvar som olika roller har. Lagen lägger inte
ansvaret på enskilda fysiska personer utan på rollinnehavare som arbetsgivare, byggherre,
den som råder över ett arbetsställe etc. Rollinnehavare är ofta bolag eller myndigheter, varför det i varje organisation behöver finnas en fördelning av de arbetsuppgifter som behöver
utföras för att uppfylla ansvaret. Både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar för att
åstadkomma en god arbetsmiljö men det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret –
ansvaret kan inte delegeras. Arbetsgivare har ansvar för sina anställdas arbetsmiljö, men
även de som råder över ett arbetsställe eller hyr in arbetskraft har ett ansvar och likställs i
vissa fall med arbetsgivare (se även t.ex. AFS 1998:1, 11 §, AFS 2001:1, 1 §). När mer än en
arbetsgivare driver verksamhet på samma ställe skall de enligt Kap. 3, 6 § samråda och
gemensamt verka för tillfredsställande förhållanden. En beställare har inget arbetsmiljöansvar gentemot en entreprenörs anställda. Istället är det entreprenören som har arbetsmiljöansvaret mot sina anställda, oavsett var de utför arbete. Entreprenören skall se till att kontraktet med beställaren ger tillräckliga möjligheter till en god arbetsmiljö. Den som råder
över ett arbetsställe har dock ett samordningsansvar för åtgärder för att förebygga ohälsa
och olycksfall (se Kap. 3, 7 §), vilket innebär att riskbedömningar även skall göras för personal som inte är anställd hos denne men som utför arbete på arbetsstället (se även AFS
1998:1, 11 §). Idag omfattar inte Arbetsmiljölagen arbete som utförs i enskilt hem, där arbetstagaren är direkt anställd av den som förestår hushållet (t.ex. personliga assistenter).
Arbete pågår dock med att ändra lagen så att direktanställa skall omfattas av lagen (Ruth
Carlsson, personlig kommunikation)
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Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett hundratal föreskrifter med inriktning på sakfrågor, branschfrågor och metoder. Sakfrågor gäller samtliga arbetsplatser, där
tre centrala föreskrifter är:
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2003:01 Arbetsplatsens utformning
AFS 1998:01 Belastningsergonomi.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
En central föreskrift för arbetsmiljöarbete är AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM). Föreskriften gäller from 2001 och ersätter den tidigare föreskriften om Internkontroll.
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas det arbete arbetsgivaren gör för att ”undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” (AFS 2001:01, 2 §).
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att formulera en arbetsmiljöpolicy och rutiner för
SAM, regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller
olycksfall i arbetet. Orsaker till eventuell ohälsa, olycksfall i arbetet och allvarliga tillbud skall
utredas så att riskerna kan förebyggas. Likaså skall åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet och få en tillfredsställande arbetsmiljö. Enligt föreskriften skall en
årlig uppföljning göras av arbetssättet och förbättringar (AFS 2001:01). SAM skall vara en
naturlig del i verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden
med betydelse för arbetsmiljön.
I föreskriften tydliggörs arbetsgivarens ansvar. Ansvaret gäller fördelningen av uppgifter och
att de åtföljs av de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs. Likaså är det
arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att delta i
SAM. Arbetsgivaren har även ett ansvar för att arbetstagare har tillräckliga kunskaper om
arbetet och riskerna i arbetet. I föreskriften specificeras vilka kunskaper som behövs för
SAM: kunskap om regelverk inom arbetsmiljöområdet; fysiska, psykologiska och sociala riskfaktorer; åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall; och arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket – en myndighet med uppdrag att utöva tillsyn
Redan 1890 antogs en instruktion om yrkesinspektörer, med uppdrag och befogenheter att
vaka över att den första yrkesfarelagen efterföljdes (Delin, 1971). 1913 inrättades Socialstyrelsen, som chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 1920 inrättades ett partssammansatt
Arbetsråd, för att övervaka efterlevnaden av lagen om arbetstidens begränsning. 1938 flyttades handläggningen av arbetarskyddsärenden från Socialstyrelsen till Riksförsäkringsanstalten, som också fick chefskap för yrkesinspektionen. 1949 överfördes verksamheten inom
Riksförsäkringsanstaltens arbetarskyddsbyrå och Arbetsrådet till den nyinrättade Arbetarskyddsstyrelsen, som övertog chefskapet för yrkesinspektionen (ibid.). 2001 bytte Arbetarskyddsstyrelsen namn till nuvarande Arbetsmiljöverket (AV), för att spegla utvecklingen
inom området.
AV är ansvarig förvaltnings- och tillsynsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. I AVs
uppgift ingår att ha tillsyn över hur arbetsmiljö- och arbetstidslagarna efterlevs, liksom arbetsmiljön enligt tobakslagen. Dessutom har AV, enligt miljöbalken, tillsyn över miljölagen
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(SFS nr: 2007:913). Denna del av verksamheten är dock mycket begränsad och omfattar
motsvarande en heltidstjänst. Särskilda regler gäller för sjöfart och arbete ombord på fartyg,
där Sjöfartsverket har rätten att utöva tillsyn, med sjöfartsinspektionen som utförare. Genom Arbetsmiljölagen har AV tillträde till samtliga arbetsställen och får där göra undersökningar och ta prov (SFS 2005:396, Kap. 7). AV har även rätt att få de upplysningar, handlingar
och prov och begära de undersökningar som behövs. För att Arbetsmiljölagen och AVs föreskrifter skall efterlevas har AV även rätt att ge förelägganden eller förbud liksom att sätta ut
vite. I uppgiften ingår också att utfärda juridiskt bindande föreskrifter och allmänna råd, ansvara för officiell statistik och ett informationssystem om arbetsskador samt följa utvecklingen och sprida information inom arbetsmiljöområdet. AV har dessutom uppgiften att följa
och främja företagshälsovårdens utveckling och främja samverkan inom arbetsmiljöområdet
mellan aktörer såsom andra myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare (SFS nr: 2007:913).
Samverkan med arbetsmarknadens parter består bland annat av nationella och regionala
samtal som AV bjuder in till. AV har tidigare haft en partssammansatt styrelse, som from
2008 övergått till att vara ett partssammansatt Insynsråd.
2004 hade Arbetsmiljöverket 440 inspektörer fördelade på tio distrikt över landet och genomförde ca 38 000 inspektioner (Andersson et al., 2006c). Vid inspektioner kontrolleras att arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön kontrolleras utifrån ett helhetsperspektiv på fysiska, psykiska och sociala risker i verksamheten, men
inspektioner riktas även mot enskilda risker eller utsatta branscher. De arbetsplatser som ska
inspekteras väljs bland de arbetsplatser där risken för ohälsa eller olyckor bedöms vara störst
(ibid.).
Som en följd av Sveriges medlemskap i EU samverkar AV med motsvarande myndigheter i
EUs medlemsländer (Ruth Carlsson, personlig kommunikation). Inom EU pågår ett omfattande samarbete runt arbetsmiljöfrågor, med utveckling av gemensamma standarder och direktiv som respektive medlemsland skall följa. Dessutom genomförs gemensamma inspektionsoch tillsynsinsatser i alla länder där t.ex. utsatta branscher följs upp inom EU. Utöver detta
finns ett utbyte om forskning inom arbetsmiljöområdet på EU-nivå.
Via AVs webbsida ges information om regelverk, statistik, information om produkter liksom
möjlighet att ställa öppna frågor. AV tar fram publikationer och sprider information i samband med inspektioner, tillsynskampanjer, seminarier och olika utbildningssatsningar.
AV har genom budgetpropositionen (2006/07:1) ålagts att minska sin budget, vilket innebär
en halvering av den interna handläggningsverksamheten och att antalet inspektörer minskas
genom naturlig avgång utan återbesättning av tjänster. Intentionen i budgetminskningen är
dock att den inte skall påverka den regionala tillsynen (Ruth Carlsson, personlig kommunikation).
Roller i arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljölagen tydliggör ett ansvar för både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet: ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” (SFS 2005:396, Kap. 3, 1a §). En av grundtankarna bakom Arbetsmiljölagen är att tyngdpunkten i arbetsmiljöarbetet ska ligga i det lokala samarbetet. Normalt sker detta samarbete
i det löpande arbetet, men också i skyddskommittéer och mellan arbetsledning och skyddsombud.
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Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och skall vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har ett
tydligt ansvar för att:
 förebygga risker för ohälsa och olycksfall,
 underhålla maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar,
 systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten,
 dokumentera arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner,
 det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet,
 den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå,
 arbetstagare får kännedom om arbetsförhållanden och eventuella risker förbundna
med arbetet liksom den utbildning som behövs etc. (SFS 2005:396, Kap. 3, 2§ och 3§).
I kommentaren till lagen poängteras att utgångspunkten i det förebyggande arbetet är att ”
allt som är farligt ska ändras eller bytas ut så att risken tas bort.” Om det inte är möjligt att
helt undanröja en risk skall åtgärder vidtas för att minska den.
Lagen är formulerad så att ansvaret för arbetsmiljön åligger arbetsgivare, leverantörer,
byggherrar och de som råder över ett arbetsställe. Dessa är oftast inte fysiska personer utan
t.ex. bolag eller myndigheter. För att uppfylla ansvaret för arbetsmiljön behöver arbetsuppgifter fördelas inom en organisation, med motsvarande fördelning av befogenheter och resurser. Organisationen behöver också säkerställa att den som tilldelas en uppgift har den
kompetens, information och instruktioner som uppgiften kräver. Vid tillämpning av de krav
som ställs på arbetsgivare behöver man dock beakta arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen, dvs. göra en övergripande bedömning av rimligheten i de krav som ställs
för ett aktuellt arbete.
Skyddsombud är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet och skall samverka med
arbetsgivaren. Skyddsombudet har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor
och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö (SFS 2005:396, Kap. 6). I uppgiften ingår att
vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen:
”Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner…” (Kap. 6, 4 §)

Skyddsombud har genom Arbetsmiljölagen befogenheter att begära undersökningar för att
kontrollera förhållanden på arbetsplatsen och att åtgärder vidtas för att få en tillfredsställande arbetsmiljö. Om besked om åtgärder inte lämnas av arbetsgivaren inom skälig tid, kan
skyddsombudet vända sig till AV och begära en prövning om föreläggande eller förbud (Kap.
7, 7 §). Skyddsombud har dessutom genom Kap. 6, 6a § rätt att avbryta arbetet på en arbetsplats om denne bedömer att det råder omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv
eller hälsa. Genom Kap. 6, 5 § har skyddsombud rätt till ledighet för att utföra sitt uppdrag
med bibehållna anställningsförmåner, dvs. den som är skyddsombud skall få ledigt från sina
ordinarie arbetsuppgifter och kunna utföra sitt uppdrag som skyddsombud på betald arbetstid. Skyddsombud utses normalt av lokala fackliga organisationer bland dem som arbetar hos
samma arbetsgivare och på det arbetsställe ombudet skall företräda. Om fler skyddsombud
finns på ett arbetsställe skall ett huvudskyddsombud utses för att samordna skyddsombudens verksamhet. På mindre arbetsställen utan skyddskommitté kan den lokala fackliga av250

delningen utse ett skyddsombud som inte arbetar på arbetsstället. Härigenom finns det parallellt med lokala skyddsombud ett system med s.k. regionala skyddsombud. Dessa har
samma befogenheter som de lokala skyddsombuden (Arbetsmiljölagen, Kap. 6). Skyddsombuden har en viktig roll i det dagliga arbetsmiljöarbetet, där arbetsinsatsen varierar mellan
någon timmes arbete per vecka till att vara en heltidssysselsättning (Ds 2001:28). Skyddsombuden påverkar främst genom argumentation baserad på kunskap och engagemang, vilket förutsätter både kunskaper och tillgång till information för att kunna upptäcka problem
och argumentera för lösningar. År 2000 fanns ca 90 000 skyddsombud i Sverige (ibid.).
Så snart ett arbetsställe har femtio arbetstagare eller mer skall det finnas en skyddskommitté, med företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommitté kan även tillsättas
på arbetsställen med färre arbetstagare, om dessa så begär. Skyddskommitténs uppgift är
att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa arbetets genomförande och verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden (SFS 2005:396, Kap. 6, 8 §). Skyddskommittén skall
behandla frågor om företagshälsovård, handlingsplaner, förändringar, ämnen som kan leda
till ohälsa eller olycksfall, utbildning om arbetsmiljön samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället. I skyddskommittén skall minst ett skyddsombud ingå.
Dessutom bör någon med företagsledande ställning samt någon ur den lokala fackliga organisationens styrelse ingå. Skyddskommittén är ett samrådsorgan. Om företrädarna för arbetsgivaren och arbetstagarna är oense i en fråga ska frågan, på begäran av en ledamot, ställas till AV för ett yttrande (ibid.).
Även arbetstagare har ett tydligt ansvar för arbetsmiljön (SFS 2005:396, Kap. 3, 4 §). Arbetstagaren skall enligt lagen medverka i arbetsmiljöarbetet, delta i förbättringsarbete om arbetsmiljön, följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar. Lagen föreskriver även
att arbetstagare skall agera så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och informera arbetsgivaren eller skyddsombud om det finns en omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.
Företagshälsovård omnämns särskilt i Arbetsmiljölagen, där en beskrivning ges i kapitel 3 av
vad en företagshälsovård är (SFS 2005:396, Kap. 3, 2b §): ”Med företagshälsovård avses en
oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.” Företagshälsovårdens uppgift är enligt samma paragraf att: ”… särskilt arbeta för att förebygga och undanröja
hälsorisker på arbetsplatser.”. I paragrafen omnämns också den kompetens företagshälsovården skall ha: ”… att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa.” (ibid.) Även i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:01) omnämns företagshälsovården och ges en roll i arbetsmiljöarbetet. Enligt SAM skall
arbetsgivare anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunskap om den interna kompetensen inte är tillräcklig för arbetsmiljöarbetet och arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Företagshälsovården skall då vara ”av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete” (AFS 2001:01, s 9).

Hur ser arbetsmarknaden, hälsoläget och arbetsmiljön ut?
Förhållandena på arbetsmarknaden i Sverige är i ett europeiskt perspektiv relativt goda, med
en hög sysselsättningsgrad för både kvinnor och män och en relativt låg arbetslöshet. Under
2004 var den totala sysselsättningsgraden i åldersgruppen 16-64 år i Sverige 72 procent. I
EUs 25 medlemsländer (EU25) var genomsnittet 63 procent (Alf 2006:1). Olika åldersgrupper
har dock tidigare använts i Sverige och EU, där EU-statistik använt åldersgruppen 15-64 år.
De svenska värdena bör därför justeras nedåt med 1-2 procent (Sundström, 2007). Sedan
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Om man delar in de sysselsatta i två grupper - personer i arbete och frånvarande - visar det
sig att andelen frånvarande är högre bland kvinnor än bland män (Alf 2007:1). Denna skillnad
förklaras av att kvinnor har en högre sjukfrånvaro och att det i huvudsak är kvinnor som tar
ut föräldraledighet. Det är också vanligare att kvinnor tar ut tillfällig föräldrapenning, där
statistik tyder på att kvinnor har huvudansvaret som vårdgivare när barnen blir sjuka (ibid.)
Arbetslösheten i Sverige har sedan mitten av 90-talet minskat till en nivå om ca fyra procent
2007 (se figur 2). 2004 var Sveriges arbetslöshet ca 6 procent, vilket var något lägre i jämförelse med genomsnittet nio procent i EU (Alf 2006:1). Olika definitioner av arbetslösa har
dock använts i Sverige och EU tom oktober 2007, vilket innebär att de svenska värdena borde justeras uppåt med 0,5-0,9 procentenheter (Sundström, 2007). Arbetslösheten i Sverige
har varit ganska jämnt fördelad mellan män och kvinnor sedan mitten av 90-talet. 2006 var
5,5 procent av männen och 5,2 procent av kvinnorna arbetslösa (Alf 2007:1). Skillnader mellan män och kvinnor förekommer dock på så sätt att det är vanligare att kvinnor lämnar arbetsmarknaden för sjuk- och aktivitetsersättning när det uppstår problem på arbetsmarknaden och att fler kvinnor än män går till studier, ofta kombinerade med viss sysselsättning
(ibid.)

Figur 2. Arbetslösa i procent av arbetskraften (Källa: AMS och SCB).

Under 1990-talet förändrades arbetslivet i en riktning mot en större användning av flexibla
anställningsformer (AM 68 SM 0601). Förändringen gäller både anställningsform och sysselsättningsgrad. Andelen kvinnor med en tidsbegränsad anställning ökade från 12 procent år
1991 till 17 procent år 2004. En motsvarande ökning förekommer bland män med tidsbegränsad anställning från 7 procent 1991 till 13 procent år 2004. Fast anställning är dock fortfarande den vanligast förekommande anställningsformen. Långt ifrån alla med fast anställning har dock en heltidstjänst. Bland männen har 81 procent en fast heltidstjänst. Motsvarande siffra för kvinnor är 51 procent. Kvinnor har i större utsträckning deltidslösningar eller
är tidsbegränsat anställda (ibid., se figur 3). Under 2006 arbetade 36 procent av de sysselsatta kvinnorna deltid (mindre än 35 timmar per vecka), jämfört med 11 procent för männen.
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En särskilt lös anknytning till arbetsmarknaden har de timanställda som ”kallas in av arbetsgivarna när särskilda behov uppstår”, där två av tre timanställda är kvinnor (Alf 2007:1).

Figur 3. Typ av anställningsrelation för kvinnor och män år 2005 (AM 68 SM 0601). Diagrammet visar
fördelningen för kvinnor och män mellan anställda med fast anställning (uppdelat på heltid och deltid) och tidsbegränsad anställning (utan uppdelning efter omfattning).

Även för arbetstider finns en uppdelning mellan kvinnor och män, men arbetstider är också
åldersrelaterade. Den vanligaste situationen för både män och kvinnor (71 % respektive 67
%) är att arbeta enbart dagtid och på vardagar (AM 68 SM 0601). Detta gäller dock inte för
gruppen under 30 år, där det är mer vanligt med arbete under helger, kvällar och nätter.
Mer än hälften av de unga kvinnorna (53 %) arbetar under helger, kvällar och nätter, där
motsvarande siffra för unga män är 39 procent. I övriga åldergrupper är det ungefär lika vanligt att män och kvinnor arbetar kvällar och helger. Nattarbete är dock vanligare bland män
(ibid.)
Hur ser ohälsan ut och i vilken utsträckning är den relaterad till arbete?
Alla indikatorer pekar på en trendmässig förbättring av hälsan för befolkningen i arbetsför
ålder, med en allt högre medellivslängd, bättre kost och motionsvanor liksom låga konsumtionsnivåer på alkohol och tobak (Hogstedt et al., 2004). På senare år har dock ökad fetma i
den yngre befolkningen och ökad alkoholkonsumtion per capita uppmärksammats. Samtidigt
ökade sjukfrånvaron kraftigt från 1997 fram till 2003. Ökningen kännetecknades av att sjukskrivningsperioderna blev längre och att kvinnors sjukfrånvaro steg snabbare än männens.
Män och kvinnor i samma yrke och sektor uppvisar dock i de flesta fall liknande sjukskrivningstal, vilket understryker att arbetet har en stor betydelse (ibid.).
Sverige är det land inom EU där störst andel av BNP går till utbetalning av sjukpenning (Alf
2006:1). I jämförelse med andra EU-länder är sjukfrånvaron både högre och mer varierande
(se figur 4). Under 2004 var fyra procent av de anställda i Sverige sjukfrånvarande under
minst en vecka, vilket var den högsta nivån inom EUs ursprungliga 15 medlemsländer (EU
15). Kvinnor svarar för en större del av den längre sjukfrånvaron (minst 5 veckor). En bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron för kvinnor i Sverige är den, i jämförelse med EU 15,
högre anställningsgraden bland kvinnor, även bland något äldre kvinnor (Alf 2006:1). Den
längre arbetsrelaterade frånvaron har dock minskat sedan 2003, och ligger på 5 procent för
kvinnor och 3 procent för män år 2006 (Alf 2007:1).
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Förändringar i regelverket under början av 1990-talet liksom nyligen genomförda förändringar under 2008 har påverkat sjukfrånvarotal och möjligheter att föra statistik över sjukfrånvaro (Arbskad 2000; Proposition 2007/1998:1; Husmark Pehrsson, 2008). 1991 sänktes
ersättningsnivåerna från 90 procent till 65 procent under de första tre dagarna och 80 procent från dag 4 till 90 (Hogstedt et al., 2004). Sedan den 1 januari 1992 betalar arbetsgivare
sjuklön för alla sjukfall med kortare sjukfrånvaro. Inledningsvis var sjuklöneperioden 14 dagar. Sedan dess har sjuklöneperiodens längd förändrats några gånger. Sedan 1 juli 2003 är
den 21 dagar (ibid., se också Alf 2000:3). Sjuklöneperioden rapporteras i varierande utsträckning av arbetsgivare till försäkringskassan (Arbskad 2000). Likaså har införandet av en
karensdag 1993 (d.v.s. att arbetstagare inte får någon ersättning under den första dagen av en
sjukfrånvaro) medfört att många tar ut semester eller kompledighet istället för att sjukskriva
sig. Sammantaget har detta medfört att statistik över sjukfrånvaro inte längre omfattar alla
arbetsskador med kort sjukfrånvaro (ibid.).

Figur 4. Sjukfrånvaro och arbetslöshet i Sverige och EU 15 (Alf 2006:1).

Även för längre sjukfrånvaroperioder och sjukersättning har regelverket ändrats. Sedan 1
januari 2008 har en tidsbegränsning om 12 månader (maximalt 364 dagar) införts för en
sjukfrånvaroperiod, där 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten utbetalas (Proposition
2007/1998:1; S2007/11088/SF). Därefter sker en prövning om fortsatt sjukfrånvaro. En sjukfrånvaroperiod kan med de nya reglerna omfatta totalt 450 dagar (ibid.). Denna förändring
innebär att statistik över längre sjukskrivningsperioder kommer att påverkas, genom att det
finns en bortre gräns för en sjukskrivningsperiod. En ändring har också gjorts för personer
med sjukersättning, i syfte att öka deras sysselsättningsgrad (Husmark Pehrsson, 2008). Sedan 2003 har en obligatorisk prövning gjorts om sjukersättning (förtidspensionering) efter en
sjukskrivningsperiod om 12 månader. Personer med sjukersättning har med tidigare regler
inte fått arbeta mer än 12.5 procent av en heltidstjänst utan att riskera sin förtidspension.
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Med en förändring av regler i februari 2008 ges de 550 000 med sjukersättning en möjlighet
att arbeta utan att förlora sin sjukersättning. Förändringen syftar till att personer med sjukersättning återgår till arbetsmarknaden (ibid.).
Antalet anmälda arbetsskador30 minskade under 2006 och har nästan halverats på tre år,
vilket innebär att antalet anmälda arbetsskador närmar sig de jämförelsevis låga värden som
förekom 1997 (Alf 2006:3, se figur 5). De vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar är dock
fortfarande belastningsrelaterade faktorer samt sociala och organisatoriska faktorer. Det
finns en skillnad mellan könen vad gäller orsaken till anmälan, där det bland kvinnor är vanligare att anmälan gäller en arbetssjukdom medan det bland män är vanligare att anmälan
gäller en arbetsolycka .

Figur 5. Anmälda arbetsskador uppdelat på arbetsolyckor och arbetssjukdomar (Alf 2006:3).

Statistik över antalet anmälda arbetsskador visar att fler män än kvinnor drabbas av arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro och dödsfall. Kvinnor anmäler däremot fler arbetsolyckor
utan frånvaro, olyckor på väg till eller från arbetet samt arbetssjukdomar (Alf 2007:1). Arbetsolyckor med frånvaro har de senare åren legat relativt konstant och visar inte någon
nedgång för 2006 (Alf 2006:3). De vanligaste anledningarna till arbetsolycksfall för män är
förlorad kontroll över maskin, transportmedel, föremål, verktyg med mera, som tillsammans
svarar för mer än fyra av tio olyckor (Alf 2007:1). För kvinnor är fall av person vanligast (t.ex.
att en vårdtagare faller och vårdaren behöver ta upp vårdtagarens kroppstyngd), följt av
rörelse med belastning (t.ex. att förflytta en vårdtagare). Kvinnor har större andel olyckor till
30 Arbetsskador indelas i arbetsolycksfall, olyckor på väg till eller från arbete respektive arbetssjukdomar. Arbetsolycksfall är olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats i samband med arbete. Olyckor på
väg till/från arbete är olyckor som inträffat under daglig färd till/från arbetet. Arbetssjukdomar är arbetsskador
som uppkommit genom exponering under arbetet. Besvären kan uppstå efter en kortare eller längre tids exponering (upp till många år) och vara av både fysisk och psykisk karaktär (STAT 2007:4).
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följd av våld och hot än män. Även många av olyckorna som inte lett till frånvaro beror på
fysiskt våld (Alf 2007:1).
I jämförelse med EU 15 förekommer det i Sverige relativt få olyckor i arbetet (Alf 2006:1).
Under de senaste åren har antalet allvarliga olyckor i arbetet med minst 3 dagars frånvaro i
Sverige varit ungefär hälften för kvinnor och bara en tredjedel för män jämfört med EU 15 i 9
jämförbara branscher (se figur 6). Den högsta olycksfallsfrekvensen i EU 15 liksom i Sverige
förekommer bland män inom byggverksamhet (ibid.).
Av anmälda arbetssjukdomar 2006 var muskel- och ledbesvär vanligast förekommande för
såväl kvinnor som män (52 % respektive 55 %). Skillnader mellan könen visade sig däremot
för andra besvär, där psykosociala besvär var vanligare hos kvinnor (28 % respektive 11 %),
medan hörselnedsättning var vanligare hos män (4 % för kvinnor och 16 % för män) (Stat
2007:4, se figur 7).
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Figur 6. Andel av sysselsatta med arbetsolyckor med fler än 3 sjukdagar, 2003. (Alf 2006:1).
Bland män anmäldes flest antal arbetssjukdomar i yrkesgrupperna fordons- och maskinmontörer, poliser samt svetsare och gasskärare. Belastningssjukdomar förekom främst i yrkesgrupperna fordons- och maskinmontörer, slaktare, bagare och konditorer, svetsare och gasskärare. Sjukdomar orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer var vanligast bland poliser medan hörselnedsättning var vanligast bland processoperatörer inom trä- och pappersindustrin.
Bland kvinnor anmäldes flest arbetssjukdomar i yrkesgrupperna montörer, lagerassistenter
och hotell- och kontorsstädare. Dessa yrken var vanligast för anmälningar av belastningssjukdomar. Sjukdomar orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer var vanligast bland
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skötare och vårdare samt behandlingsassistenter. Hörselnedsättning var vanligast bland förskollärare och fritidspedagoger samt barnskötare (ibid.).

Figur 7. Anmälda arbetssjukdomar efter huvudsakliga besvär 2006 (Stat 2007:4).

En förbättring har skett under senare år vad gäller arbetsorsakade besvär. Andelen kvinnor
som uppgav att de under det senaste året haft arbetsorsakade besvär minskade från 32 procent 2003 till 27 procent år 2006 (Alf 2006:3). För männen finns en motsvarande förbättring
från 26 procent 2003 till 21 procent 2006. Sammantaget är fysisk belastning (påfrestande
arbetsställningar, tung manuell hantering och korta upprepade arbetsmoment) den vanligaste orsaken till besvär bland både kvinnor och män (Stat 2007:4)). Stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste enskilda orsaken till arbetsorsakade besvär (12 %) bland kvinnor och den näst vanligaste orsaken bland män (7 %) (se figur 8, på nästa sida).
Många har varje vecka ont i kroppen (AM 68 SM 0601). Den del av kroppen som flest kvinnor
och män har ont i är övre delen av ryggen och nacken (44 % kvinnor och 28 % män). Därefter
följer axlar och armar (40 % respektive 28 %), nedre delen av ryggen (33 % respektive 26 %)
och höfter, ben, knän eller fötter (31 % respektive 24 %) samt handleder eller händer (24 %
respektive 15 %) som de kroppsdelar som man har besvär i (ibid.).
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Figur 8. Uppfattningar om orsaker till arbetsorsakade besvär (Alf 2006:3).

Möjliga förklaringar till Sveriges höga sjukfrånvaro
Sverige har i ett internationellt perspektiv, välutvecklade lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Svensk arbetsmiljöforskning har också under en längre tid varit internationellt framstående. Samtidigt tillhör Sverige de länder inom EU som har högst sjukfrånvaro,
med höga tal för arbetssjukdomar. Det finns ingen samlad bild av orsaker till den höga sjukfrånvaron (Hogstedt et al., 2004). Flera förklaringar har dock förts fram till denna synbara
paradox som; en ökad belastning i privatliv och fritid, förändrade attityder, förändrade synsätt och bedömningar av ohälsa, förändringar i välfärdssystemet, förändringar i livsstil och
konsumtion, ett förtätat arbetsliv utan möjlighet till reflexion och återhämtning mm.
Tre förklaringar har förts fram av Lundh och Gunnarsson (1987) till ökningen av yrkessjukdomar mellan 1930- till 1970-talet, förklaringar som sannolikt till viss del kan förklara även
senare års utveckling. En första är att yrkessjukdomsfallen varit betydligt fler än vad som
redovisats statistiskt. Allt fler sjukdomar har uppmärksammats, som en konsekvens av höjda
kunskaps- och ambitionsnivåer, och dessa har därmed inte funnits med i tidigare statistik. En
andra förklaring är att den industriella utvecklingen medfört att nya kemiska ämnen och
produktionsprocesser har införts och blivit en del av arbetsmiljöbilden. Eftersom kunskapsbildningen släpar efter har tekniskt och medicinskt arbetarskydd satts in för sent för att förhindra uppkomsten av nya sjukdomar. Den tredje förklaringen som de för fram är förändrade värderingar i samhället med allt lägre tolerans mot missförhållanden och ökad medvetenhet om risker för yrkessjukdomar. Ett exempel är det ökande intresset för psykosociala
frågor, vilket sammanhänger med strukturomvandlingar mot en större andel tjänstemannaarbete men också att psykosociala frågor uppmärksammas först när den fysiska arbetsmiljön
förbättrats (ibid.).
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En förklaring till Sveriges, i jämförelse med övriga EUs, högre sjukfrånvaronivåer vad gäller
längre sjukskrivningsfall är att arbetskraften innehåller fler äldre (Hogstedt et al., 2004).
Skillnaden i ålderssammansättning räcker dock inte till för att förklara den högre sjukfrånvaron i Sverige (ibid.).
Flera förklaringar förekommer till kvinnors högre sjukfrånvaro. En av de mest förekommande menar Palmer (2004) är att kvinnor har en högre grad av dubbelarbete. Studier av arbete
och familjeansvar har dock inte påvisat något klart stöd för att multipla roller skulle bidra till
skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukskrivning (Hogstedt et al., 2004). En annan förklaring som Palmer för fram är att kvinnor har en högre grad av deltidssjukskrivning, där
sjukskrivningen blir en betald ledighet som man vänjer sig vid. Ytterligare två förklaringar är
att kvinnor gör en mindre ekonomisk förlust när de är sjukskrivna liksom att kvinnor ofta har
arbeten där frånvaro får mindre personliga konsekvenser vilket ger dem en svagare anledning att avbryta en sjukskrivning (Palmer, 2004). Att kvinnor gör en mindre ekonomisk förlust kan tolkas som att familjer gör en lägre ekonomisk förlust när en kvinna är sjukskriven
än när en man är sjukskriven, som följd av kvinnors generellt lägre lönenivå. Samtidigt innebär en lägre lönenivå bland kvinnor att de torde ha mindre ekonomiska resurser, dvs. i större
utsträckning än män påverkas ekonomiskt av en sjukfrånvaroperiod (Kathe Nonås, personlig
kommunikation). Den starka könsuppdelningen på arbetsmarknaden innebär dock att kvinnors arbetsmiljö generellt skiljer sig från mäns (Hogstedt et al., 2004). Förbättringar i den
fysiska arbetsmiljön har dessutom skett främst på mansdominerade arbetsplatser inom privat sektor medan det inom den kvinnodominerade offentliga sektorn finns tecken på betydande organisationsproblem och brister i den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala
arbetsmiljön uppfattas som sämre i Sverige än genomsnittet för EU-länder och har försämrats under 1990-talet, framförallt inom vård, skola och omsorg. Att brister i arbetsmiljön är
förklaringen till kvinnors högre sjukskrivningstal stöds av att män och kvinnor i samma yrke
och sektor har liknande sjukskrivningstal (ibid.).
Ytterligare fem förklaringar till Sveriges höga sjukskrivningstal förekommer i litteraturen. En
första förklaring är sjukförsäkringssystemet och ändringar i vad som accepteras som arbetsrelaterad sjukdom, där Sverige i vissa fall har en mer frikostig syn än andra länder. I Norge
innehåller t.ex. lagarna en explicit formulering som utestänger arbetsrelaterade muskel- och
skelettsjukdomar och psykiska sjukdomar som inte uppstått som olycka (se Kapitel 13).
En andra förklaring är förändringar i regelverket, såsom införande av karensdagar, sjuklöneperiod och skärpt praxis vid godkännande av arbetsskador, vilket påverkar sjukfrånvarostatistiken och kan förklara skillnader i utfall, framförallt nedgångar i rapporterad korttidsfrånvaro. Sådana förändringar kan dock få motsatt effekt, där det är tänkbart att mer korttidsfrånvaro kan ge färre långa sjukskrivningsfall och minskad risk för utslagning genom förtidspensionering (Hogstedt et al., 2004). Hogstedt m.fl. menar att införandet av sjuklöneperioder
inte verkar ha stimulerat arbetsgivare till förbättringar som minskar sjukfrånvaron. Regelverket i Sverige har hittills skiljt sig mot situationen i andra länder, som t.ex. tillåter sjukskrivning under mer begränsade perioder än Sverige (ibid.). Med den nyligen införda begränsningen om 12 månader för en sjukskrivningsperiod (Proposition 2007/1998:1) torde statistiken komma att påverkas.
En tredje förklaring är situationen på arbetsmarknaden och tillgången på lediga jobb. I Sverige förekommer förändringar i sjukfrånvaro som sammanhänger med konjunkturcykler. En
förklaring till detta är att anställda har en mindre benägenhet att sjukskriva sig under perioder av hög arbetslöshet, dvs. att en lågkonjunktur har en disciplinerande effekt på anställda
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(Palmer, 2004). En annan förklaring är en dragspelseffekt, där personer med nedsatt hälsa
går in på arbetsmarknaden under en högkonjunktur och är de första att rationaliseras bort
och ”skickas ut” under lågkonjunktur (ibid.).
Skillnaden i sjukfrånvaro kan dock inte förklaras av demografiska faktorer, arbetsmarknadsfaktorer, skillnad i hälsa eller ersättningsregler (Hogstedt et al., 2004). Istället kan försäkringsadministrationens uppbyggnad, som en fjärde förklaring, förklara varför Sverige har
högre sjukfrånvaro än jämförbara länder som Finland och Tyskland. I dessa länder ställs högre krav på tidig sjukanmälan till arbetsgivarens företagshälsovård och försäkringsgivaren arbetar för att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen. En systematik i insamling, organisation
och nyttjande av statistik kring sjukfrånvaro saknas i Sverige, liksom tydliga riktlinjer för sjukskrivning och bedömning av arbetsförmåga (ibid.). Palmer (2004) för fram uppfattningen att
en kultur utvecklats i Sverige med passiv medverkan från alla aktörer där spelreglerna följs,
men som innebär ett rutinartat, både medvetet och omedvetet, beteende och överutnyttjande av sjukförsäkringssystemet. Det saknas dock studier av detta, varför uppfattningen om
en förändrad syn på sjukskrivning som en rättighet vid ohälsa och mindre krav på faktiskt
nedsatt arbetsförmåga varken fått stöd eller förkastats (Hogstedt et al., 2004). Denna skillnad mot andra länder kan dock komma att minska med den ambition som regeringen har att
utveckla företagshälsovården så den inkluderar sjukvårdsinsatser (Proposition 2007/1998:1).
Likaså har ett förslag lämnats från Försäkringskassan om hur företagshälsovården kan utvecklas (Försäkringskassan, 2007). Förslaget innebär ett större samarbete mellan företagshälsovård och Försäkringskassan vid bedömning av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning liksom åtgärder som kan leda till att en anställd återgår till arbete.
En femte förklaring som förts fram under senare år är inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, där både arbetsrättsliga regler och nivåer för arbetslöshetsunderstöd gör att rörligheten
på den svenska arbetsmarknaden är lägre än i t.ex. Danmark, med följd att anställda som
inte trivs eller mår bra av sitt arbete ändå stannar kvar (se t.ex. Aronsson et al., 2000). Likaså
har sjukskrivning hittills kunnat ses som ett bättre försörjningsalternativ än arbetslöshet, där
högre krav ställs på ett aktivt sökande av jobb, eventuellt byte av bostadsort och där arbetslöshetsunderstöd utgår under en begränsad period (Hogstedt et al., 2004). Med den begränsning som införts av sjuklöneperioden from 1/1 2008 om totalt 12 månader (Proposition
2007/1998:1) har situationen dock förändrats.
Hur ser arbetsmiljön ut?
Andelen som i det stora hela är mycket nöjda med sitt arbete har ökat sedan 2003 och motsvarar idag cirka tre av fyra sysselsatta i arbetet (Alf 2006:3). Den fysiska arbetsmiljön har
genomsnittligt förbättrats sedan 1990-talet, framförallt på mansdominerade arbetsplatser
inom privat sektor (Hogstedt et al., 2004). Trots den positiva utvecklingen finns det fortfarande brister i arbetsmiljön. Under senare tid har utvecklingen medfört betydande organisationsproblem på många arbetsplatser, särskilt inom offentlig sektor (Hogstedt et al., 2004).
Flera undersökningar av arbetsmiljön visar också att arbetet för många innebär tungt fysiskt
arbete, stående eller sittande arbete under längre tid, att man är utsatt för buller, vibrationer och kemisk exponering liksom stress och andra typer av psykosocial belastning. Dessa
riskfaktorer är starkt relaterade till vissa yrkesgrupper, vilket innebär att kvinnors och mäns
arbetsmiljö ser olika ut, som en följd av den uppdelade arbetsmarknaden (se tabell 1).
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Kvinnor
Vård- och omsorgspersonal
Försäljare, detaljhandel
Kontorspersonal, övrig
Förskollärare, fritidspedagog
Grundskollärare
Samtliga sysselsatta
Män
Ingenjörer och tekniker
Säljare, inköpare, mäklare
Fordonsförare
Byggnadshantverkare
Bygg- och anläggningsarbetare
Samtliga sysselsatta

Lyft1

Våld2

Buller3

29,0
14,5
0,5
17,7
0,4
11,7

38,6
13,5
3,7
13,7
24,3
17,8

15,4
9,9
3,5
59,0
31,9
15,9

3,6
5,1
39,4
27,7
60,5
21,7

2,2
3,8
20,2
8,4
2,7
9,9

14,7
5,4
30,7
45,9
72,9
29,7

Tabell 1. Förekomsten av lyft, våld och buller för de största yrkesgrupperna för kvinnor och män (%)
baserat på undersökningar 2001, 2003 och 2005 (Alf 2007:1).
1
Måste varje dag flera gånger lyfta 15 kg eller mer. 2Har varit utsatt för våld eller hot om våld senaste
12 mån. 3Utsatt för buller som gör det svårt att tala i normal samtalston minst ¼ av tiden.

I flertalet arbetaryrken innebär arbetet en fysisk ansträngning. Fysiskt ansträngande arbete
är särskilt vanligt bland kvinnor inom vårdsektorn, service- och detaljhandeln. Närmare tre
av fyra undersköterskor, sjukvårdsbiträden och servicearbetare utan särskild yrkesutbildning
uppger att de arbetar rent fysiskt. Bland män förekommer fysiskt ansträngande arbete inom
byggverksamhet och tillverkning. Tunga lyft förekommer i många yrken och är vanligare
bland män än kvinnor. 2005 uppgav 21 procent av männen och 12 procent av kvinnorna att
de dagligen måste göra enskilda lyft på mer än 15 kg (AM 68 SM 0601). Bland männen förekommer tunga lyft framförallt vid arbete inom byggnad och anläggning, jordbruk, trädgård,
skogsbruk och fiske. Bland kvinnor är tunga lyft vanligt förekommande inom yrkesgrupper
som undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och process- och maskinoperatörer.
Påfrestande arbetsställningar (vriden arbetsställning respektive händerna upplyfta i axelhöjd
eller högre) är vanliga i flera yrken och förekommer nästan lika mycket bland kvinnor som
män (AM 68 SM 0601). 2005 arbetade drygt en fjärdedel av alla kvinnor och män i en vriden
arbetsställning minst ¼ av tiden. Nästan lika många arbetade med händerna upplyfta i axelhöjd eller högre under minst ¼ av tiden (16 % för kvinnor och 21 % för män). Påfrestande
arbetsställningar är bland kvinnor vanliga inom vård-, omsorgs-, service och försäljningsarbeten, ofta tillsammans med ensidigt upprepade arbetsmoment. Bland män förekommer påfrestande arbetsställningar inom byggnads-, tillverknings- och transportarbete, ofta tillsammans med fysiskt tungt arbete (ibid.).
Att kunna variera sin arbetsställning och därmed belastning på kroppen är viktigt, men är
svårt för många. Att t.ex. kunna variera mellan ett stående och sittande arbete innebär att
belastningen på kroppen varieras. För många är detta inte möjligt: många sitter under en
mycket liten del av sin arbetstid (högst 1/10 av tiden), andra sitter istället mer än två timmar
i sträck (AM 68 SM 0601). I många traditionella kvinnoyrken inom vård och service går och
står man under en stor del av dagen utan möjlighet till längre sittande vila. Även bland traditionella mansyrken förekommer stående arbete. Sittande arbete mer än två timmar i sträck
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förekommer bland kvinnor inom olika administrativa yrken och bland män inom yrken som
maskinförare, systemerare och programmerare (ibid.).
Att utsättas för buller, vibrationer och kemisk exponering är också vanligt förekommande
inom olika yrkesgrupper. 2005 var 16 procent av kvinnorna och 31 procent av männen under
minst ¼ av tiden utsatta för buller med en ljudnivå som gör att man inte kan prata i normal
samtalston (AM 68 SM 0601). De yrkesgrupper där buller förekommer är bland kvinnor förskollärare, grundskollärare, anställda inom barnomsorg och montörer. Bland männen förekommer buller inom traditionella manliga arbetaryrken, som byggnads-, anläggnings-, maskinoperatörs-, monterings- och reparatörsarbete, metallhantverk och arbete inom jordbruk,
trädgård, skogsbruk och fiske. En skillnad mellan kvinnors och mäns bullerexponering är att
det för män oftast är möjligt att använda sig av skyddsutrustning (t.ex. inom industrin), medan det för kvinnor inom barnomsorg och skola oftast är barnen som står för den höga ljudnivån. Arbete med vibrerande handverktyg är vanligare bland män (14 %) än kvinnor (2 %)
och förekommer inom byggverksamhet och industri, liksom för städare och vissa vårdyrken.
Dubbelt så många kvinnor (16 %) som män (8 %) kommer i kontakt med rengörings- och desinfektionsmedel inom städ-, vård- och omsorgsarbete liksom service- och säkerhetsarbete
(ibid.).
Viktiga aspekter av en god psykosocial arbetsmiljö är att kunna hinna med sina arbetsuppgifter, ha en variation i de arbetsmoment man gör, kunna påverka sin arbetstakt, få stöd från
kollegor och närmaste chef samt att inte vara utsatt för hot och våld. För många gäller dock
inte detta:
 Ungefär var tredje man och kvinna drar in på lunchen, arbetar över eller tar med jobbet hem minst en dag varje vecka
 Nästan varannan kvinna och drygt var tredje man uppger att de utför upprepade arbetsmoment under minst halva arbetstiden
 När jobbet är svårt upplever mer än var tionde kvinna och nästan var fjärde man att
de för det mesta inte eller aldrig får stöd och uppmuntran från arbetskamrater
 Var tionde man och närmare 18 procent av alla kvinnor har varit utsatta för våld eller
hot om våld någon gång de senaste 12 månaderna (AM 68 SM 0601).
Det är framförallt inom service, vård och undervisning som den psykosociala arbetsmiljön
brister, men det förekommer även inom andra branscher. Det saknas dock tydliga gränsvärden för vad som är acceptabla nivåer, varför det är svårt att avgöra om en situation är acceptabel liksom vilka effekter den kan ge i termer av arbetsmiljöproblem.
Den sammanlagda bilden över arbetsmiljön i Sverige visar att många fortfarande har en daglig arbetsmiljö som innebär att man utsätts för fysiska och psykosociala påfrestningar och
risker i arbetet, trots de förbättringar som har skett.

Hur bedrivs arbetsmiljöarbete – och varför?
Föreskriften för SAM (AFS 2001:1) utgår från vissa grundläggande värderingar som inte oväntat är typiska svenska grundantaganden och värderingar (Oudhuis och Olsson, 2006). Att
arbeta enligt SAM innebär en dialog mellan ledning och underställda, där anställda ges rätt
till delaktighet och inflytande. SAM bygger också på idén om konsensus, att man gemensamt
ska resonera sig fram till vilka problem som ska åtgärdas på arbetsplatsen (ibid.). Värt att
notera är dock att många kulturer inte delar dessa värderingar. Kulturen i Sverige innebär att
vi föredrar att lösa konflikter med hjälp av kompromisser och förhandlingar, medan man i
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länder som USA och Storbritannien snarare anser att konflikter bör lösas med en bra strid
(Hofstede 2000, i Oudhuis och Olsson, 2006).
Värderingsmässigt finns alltså förutsättningar att arbeta enligt SAM i Sverige. Flera drivkrafter förutom de legala finns för arbetsmiljöarbete, liksom belägg för att arbetsmiljöarbete ger
effekter. Hur arbetsmiljöarbete bedrivs och den roll företagshälsovård ges i arbetet skiljer sig
dock åt mellan organisationer. Likaså visar uppföljningar att långt ifrån alla organisationer
har infört ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljölagen och föreskrifter som SAM utgör av naturliga skäl en viktig drivkraft för arbetsmiljöarbete, men även samhällsdebatten om arbetshälsofrågor och kostnader för sjukfrånvaro utgör drivkrafter (Andersson et al., 2006b). Den syn man har på arbetsmiljöarbete
och de effekter en god arbetsmiljö kan innebära påverkar drivkrafter för arbetsmiljöarbetet
och hur arbetsmiljöarbete bedrivs – om god arbetsmiljö relateras till bättre produktionsresultat, kvalitet och lönsamhet etc. torde drivkraften att åstadkomma en god arbetsmiljö vara
högre än om man ser arbetsmiljöarbete som något som måste bedrivas enbart för att uppfylla lagkrav. Flera studier har visat på kopplingar mellan arbetsmiljö och kvalitetsutfall (se
t.ex. Eklund, 1995, Eklund, 1997). Likaså kan ohälsoproblem uppfattas som individrelaterade
och/eller arbetsrelaterade, där individfokus innebär satsningar på t.ex. friskvård, livsstil medan det senare snarare leder till arbetsplatsrelaterade undersökningar och förändringar. Det
finns också drivkrafter som påverkar arbetsmiljöarbete negativt, såsom generellt ökande
krav i arbetslivet, ökad kostnadspress och en ökad internationell konkurrens från framförallt
låglöneländer. Andersson et al. (2006b) menar också att det i många fall finns ett glapp mellan vad man skulle vilja åstadkomma och vad man faktiskt mäktar med inom knappa ekonomiska ramar.
Det finns också tecken på att god arbetsmiljö och drägliga arbetsförhållanden är och kan
utgöra en viktig aspekt av en organisations varumärke - att förknippas med bristande arbetsförhållanden kan negativt skada en organisations varumärke, vilket har synliggjorts i debatter om t.ex. barnarbete. Däremot verkar fondmäklare och banker inte vara intresserade av
interna organisatoriska förhållanden och arbetsmiljöaspekter i sin värdering av företag, utan
förlitar sig på ledningens kompetens (Almqvist et al., manus).
En annan drivkraft är arbetsgivares kostnader för sjukfrånvaro. Sedan den 1 januari 1992
betalar arbetsgivaren sjuklön för alla sjukfall med kortare sjukfrånvaro, där sjuklöneperioden
för närvarande är 21 dagar (se 1.3.1 och t.ex. Hogstedt et al., 2004). Arbetsgivare har därmed ett incitament att arbeta med förbättringar av arbetsmiljön för att därigenom minska
den egna organisationens kostnader för den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Införande av
sjuklöneperioder verkar dock inte ha stimulerat arbetsgivare till förbättringar som minskat
sjukfrånvaron (Hogstedt et al., 2004).
Ytterligare en drivkraft, i vissa fall indirekt, är utvecklingen inom svenska företag mot en
alltmer förekommande certifiering av olika typer av ledningssystem, där ISO 9000 systemet
för kvalitetssäkring av produktionen och ISO 14000 för det yttre miljöarbetet är vanligast
(Andersson et al., 2006b). Flera studier har påvisat att dessa system kan ge en positiv sekundär effekt på arbetsmiljöarbetet genom den ordning och reda som systemen för med sig. Ett
annat system utformat specifikt för arbetsmiljöarbete är OHSAS 18001, som dock inte har
antagits som standard men tillämpas allt mer i Sverige (ibid.).
Drivkrafter skiljer sig också mellan privat och offentlig verksamhet, liksom mellan större och
mindre organisationer. I större privata företag finns det flera tecken på en ökad medveten264

het om vikten av att hantera arbetsmiljöfrågor på högsta ledningsnivå (Andersson et al.,
2006b). Drivkrafter som författarna lyfter fram är senare års intensiva samhällsdebatt kring
arbetshälsofrågor och stigande sjukfrånvarokostnader för företagen. En annan trend är att
fokusera vad som gör att medarbetare förblir friska, istället för att hitta problem, där ledarskap ses som en av de viktigaste faktorerna för långtidsfriskhet. Friska medarbetare ses här
som viktigt för att uppnå goda produktionsresultat, och därmed konkurrensfördelar (ibid.).
I mindre privata företag finns intresse för arbetsmiljöfrågor, men bristen på tid och kunskaper försvårar arbetsmiljöarbetet (Bornberger-Dankvardt et al., 2005). Därtill finns en låg
medvetenhet om risker och vad man kan göra åt dem, liksom en benägenhet att negligera
risker och se dem som en del av arbetet. En utveckling som Bornberger-Dankvardt et al. förutser är en uppdelning av mindre företag, där vissa företag har kunder och marknader som
ställer krav på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och i sin strävan efter ordning och reda även uppfyller arbetsmiljökrav, medan andra företag snarast fokuserar ”hyfsad service” och konstant kostnadspress för klara konkurrensen och överleva (BornbergerDankvardt et al., 2005).
Inom offentlig verksamhet förekommer skillnader mellan statlig, landstings- och kommunal
verksamhet. I en utredning om arbetsmiljöarbete inom vård- och omsorg (SOU1990:49, i
Andersson et al., 2006b) är integrering av arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete i löpande
verksamhet en bärande tanke där man också betonar att arbetsmiljöfrågor bör behandlas
utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med andra frågor som verksamhetsplanering och
personalpolitik. Initiativ har tagits för att skapa mötesplatser och inspirationskällor för hälsoarbete, där exempel ges på lösningar av olika arbetsmiljöproblem (se t.ex. www.suntliv.nu).
Flera studier av offentlig verksamhet visar dock på politiska mål i konflikt med resurstilldelning samt på brister i styrningen av arbetsmiljöarbetet och i arbetsmiljön (Andersson et al.,
2006b). En studie av statlig laboratorieverksamhet visade på högre verksamhetskrav utan
motsvarande ökning av resurser, med bland annat arbetsrelaterad stress som följd (Johnson
& Blomquist, 2002, i Andersson et al., 2006b). Inom landstingsverksamhet förekommer situationer där förtroendevalda lovar något som man på t.ex. vårdcentralnivå inte kan erbjuda
(Högstedt, 2003, i Andersson et al., 2006b). Vid ett sjukhus förekom uppfattningen att krav
från fackliga organisationer och Arbetsmiljöverket om förbättringar i arbetsmiljön väger lätt
och kringgås med minsta möjliga åtgärder för att undgå vitesförelägganden och andra påföljder (Andersson et al., 2006b). Larsson menar att flertalet av landets kommuner vid 2000talets inledning hade stora strukturella budgetunderskott och hög sjukfrånvaro samtidigt
som flertalet kommuner hade resurser att hitta lösningar som kombinerar kostnadseffektivitet och arbetsmiljöförbättringar (Larsson, 2004, i Andersson et al., 2006b).
Effekter av arbetsmiljöarbete
Många studier har fokuserat effekter av förändrings- och arbetsmiljöarbete (se Andersson et
al., 2006a och b; Eklund et al., 2006; Rose och Orrenius, 2006). Enligt Eklund m.fl. finns visst
vetenskapligt belägg för att arbetsmiljösatsningar är lönsamma på organisationsnivå (Eklund
et al., 2006). Likaså finns flera indikationer på att ekonomiska effekter framförallt beror på
produktivitets- och kvalitetsförbättringar. Effekter tycks vara lättare att påvisa för utfall av
typen minskade risker, men enligt Eklund m.fl. är det svårare att påvisa för utfall av typen
hälsa och minskad sjukfrånvaro. Litteraturen inom området är dock inte entydig och få studier av god kvalitet förekommer. Eklund m.fl. menar att det framförallt är av metodologiska
skäl som det är svårt att påvisa effekter av arbetsmiljöarbete. I många studier och forsk265

ningsöversikter betonas att en förutsättning för framgång i förändringsarbete är att arbeta
med en mångfald av insatser. Sådana interventionsstudier blir dock mycket svåra att utvärdera. Dessutom menar de att det saknas kunskap om de komplexa samband som karakteriserar belastningsergonomiområdet, speciellt interventioner och deras upplägg och effekt
(ibid.).
Rose och Orrenius (2006) beskriver den så kallade isbergsteorin (Heinrich, 1931), där en
uppdelning görs i direkta och indirekta kostnader för bristande arbetsmiljö. Direkta kostnader är synliga i bokföringssystem (såsom sjuklön, sociala avgifter, kostnader för ersättare och
rehabilitering) medan indirekta kostnader utgörs av kostnader för produktionsbortfall, kvalitetsbrister och personalrelaterade åtgärder och insatser. Flera studier har visat att indirekta
kostnader kan uppgå till fyra gånger de direkta kostnaderna, i vissa studier rapporteras ännu
högre indirekta kostnader (ibid.).
Strategier, förhållningssätt och metoder för arbetsmiljöarbete
Grundläggande för det sätt arbetsmiljöarbete utförs är den verksamhet som bedrivs på en
arbetsplats och vilka arbetsmiljöförhållanden som råder. Men även andra faktorer påverkar
arbetsmiljöarbetet, såsom de strategier och synsätt som finns på arbetsmiljöarbete och organisationens storlek.
På en strategisk nivå handlar det om hur man organiserar och fördelar uppgifter och ansvar
för arbetsmiljöarbetet inom en organisation. En studie av strategier för arbetsmiljöarbete vid
fyra företag visade att företagen delegerat ansvaret för att utföra arbetsmiljöarbetet till första linjens chefer. Studien visade även att ansvar och befogenheter inte alltid var i balans,
och att det fanns ett glapp mellan ansvar och engagemang. Huvudskyddsombud, personalavdelningar och högre chefer var de som var drivande i arbetsmiljöarbetet, inte första linjens
chefer (Håkansson et al., 2007).

Fokuserar på
Kartlägger och
undersöker
Analys
Lösningar

Problembaserade

Möjlighetsbaserade

Problem, svagheter, brister
Försöker identifiera problemen.
Orsaker till problemen.
Anklagar ansvariga
Hur kan problemen lösas?

Möjligheter, styrkor, tillgångar, mål
Vad fungerar bra? Goda exempel.
Styrkor och tillgångar för att nå önskvärda mål
Orsaker till framgångar.
Uppskattning till de som bidragit
Hur kan vi nå ytterligare framgångar?
Skapar målbild av framtida framgångar.
Vad behöver vi göra för att förverkliga ytterligare framgångar i framtiden?
Förstärker förmågan och kompetensen.
Att fokusera på möjligheter kan leda till handlingskraft och optimism.
Utgår från ett helhetstänkande, där möjligheter fokuseras.
Utgår från att individen är tränad i problemlösning och därför behöver stärka förmågan
att fokusera på möjligheter

Framtiden

Hur kan vi förhindra att problem uppstår i framtiden?
Effekter
Förstärker ytterligare fokus på
problem. Kan leda till resignation och pessimism.
Helhetstänkande Utgår från ett selektivt och
fragmentariskt tänkande när
man enbart fokuserar på problemen

Tabell 2. Problembaserat förhållningssätt respektive möjlighetsbaserat förhållningssätt (Angelöw,
2002, i Hägg et al., 2006).
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Ytterligare en faktor är det synsätt som anläggs, där man kan göra en uppdelning i ett ”problembaserat förhållningssätt” respektive ”möjlighetsbaserat förhållningssätt” (Angelöw,
2002, se också Hägg et al., 2006, tabell 2).
En ytterligare indelning kan göras i förebyggande arbete och avhjälpande arbete) (Hägg et
al., 2006, se tabell 3). Det valda synsättet torde starkt påverka hur arbetsmiljöarbetet bedrivs.
På mer detaljerad nivå handlar det om vilka metoder som används i arbetet liksom när, hur
ofta och av vem. Vissa metoder används för att få en översikt över olika aspekter av arbetsmiljön eller för att skapa ett engagemang bland anställda för arbetsmiljöfrågor. Andra metoder är specifika och inriktade på särskilda arbetsmiljöfrågor, såsom buller, kemiska hälsorisker eller psykosociala förhållanden (se t.ex. Neumann, 2005, Hägg et al., 2006). Det finns
även flera metoder för att beräkna ekonomiska effekter av arbetsmiljön (se Rose och Orrenius, 2006).
En annan aspekt som påverkar arbetsmiljöarbetet är den storlek organisationen har. I större
organisationer finns oftare såväl de kompetenser som de resurser som behövs för att identifiera risker och organisera ett förebyggande arbete. Likaså förekommer skillnader i arbetsmiljöarbete mellan privata företag och offentlig verksamhet.
Förebyggande

Avhjälpande

Individnivå
Handledning
Coaching

Gruppnivå
Arbetsmiljökartläggning
Grupphandledning
Utbildning i arbetsmiljö
Grupputveckling

Stödsamtal
Krisbearbetning
Stresshantering
Rehabilitering
Drogproblematik

Konflikthantering

Organisationsnivå
Organisationsutveckling
Förändringsarbete
Handledning av chefer
Organisationsutredning
SAM
Stöd till chefer i samband
med förändringar

Tabell 3. Exempel på förebyggande och avhjälpande arbete och psykosocialt inriktade insatser på
individ-, grupp- eller organisationsnivå (Hägg et al., 2006).

Inom den privata sektorn skiljer sig stora företags sätt att bedriva arbetsmiljöarbete från små
företags. Många större privata företag har genomarbetade planer för sitt arbetsmiljöarbete,
med internt utvecklade regelverk, checklistor, standards och system, ofta i kombination med
ledningssystem som OHSAS 18001 (Andersson et al., 2006b; Wikström & Hägg, 1999).
I mindre privata företag finns ett intresse för arbetsmiljöfrågor, men bristen på tid och kunskaper försvårar arbetet. Småföretagares strategi i arbetsmiljöfrågor visar ofta på ointresse
för att kartlägga risker i arbetet och organisera ett systematiskt arbete för att förebygga
ohälsa och arbetsskador (Andersson et al., 2006b). Ett problem är en låg medvetenhet om
risker och vad man kan göra åt dem, där vissa negligerar riskerna och menar att de hör till
jobbet (Bornberger-Dankvardt et al., 2005). Mindre företag saknar ofta egna specialister
inom arbetsmiljöområdet, vilket innebär att de har svårt att sätta sig in i krav och föreskrifter. Småföretagares egna kunskaper och intressen påverkar därför i hög grad om lagar och
regler efterlevs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar därmed inte som tänkt; förebyggande arbetsmiljöarbete är mindre vanligt och problem hanteras först när de blivit påtagliga. Arbetsmiljöarbete i småföretag kännetecknas av kortsiktig planering, improvisation,
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flexibilitet där de dagsaktuella problemen är i fokus medan långsiktigt, förebyggande arbetsmiljöarbete många gånger är främmande (ibid.).
Inom den offentliga verksamheten har flera kommuner kommit långt i sitt formella arbetsmiljöarbete, där ledningen har en tydlig ambition att möta lagkrav, men exempel finns där
arbetsmiljöarbetet inte genomsyrar hela organisationen, dokumentation av det lokala arbetsmiljöarbetet brister liksom utbildning om arbetsmiljö och höga sjukskrivningstal förekommer (Andersson et al., 2006b). En tidigare studie om lokalt arbetsmiljöarbete inom
kommunal verksamhet (Synnerman och Claridge, 1988, i Andersson et al., 2006b) visade att
arbetsmiljön vid många arbetsplatser betraktades som en expertfråga för enbart ”skyddsorganisationens” funktionärer, där man hade högst kompetens att förstå och åtgärda enskilda
miljöfaktorer som hanterades genom tekniska åtgärder. En övergripande arbetsmiljöstrategi
saknades och det förekom problem med statusfrågor, bristande möjligheter för anställda att
påverka, långsamma planerings- och beslutsprocesser, brist på återkoppling och belöningssystem liksom erfarenhetsutbyte och kunskapsmässig integration. Andersson med flera
(2006b) menar att en hel del av dessa problem kvarstår, trots att 15 år har gått, som följd av
kommuners organisation och verksamhet i stort liksom kommuners minskade resurser och
neddragna budgetar.
Företagshälsovård – en central aktör i arbetsmiljöarbete
En central aktör i arbetsmiljöarbete är företagshälsovårdsorganisationer (FHV), som enligt
Arbetsmiljölagen skall ”… särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.” (SFS 2005:396, Kap. 3, 2b §). FHV förutsätts framför allt arbeta med ett gruppoch organisationsperspektiv för att förebygga ohälsa och olycksfall, snarare än att arbeta individinriktat och med efterhjälpande frågor. Det är dock viktigt att beakta företagshälsovårdens
roll och förutsättningar, där utvecklingen medfört att dagens företagshälsovård utgörs av ”en
marknadsbaserad uppsättning av organisationer som i konkurrens erbjuder tjänster … på
kommersiell basis” och att det idag saknas kunskap om företagshälsovårdens betydelse för
sjukskrivningsprocessen (Hogstedt et al., 2004, s 353).
Företagshälsovården (FHV) skall enligt Arbetsmiljölagen vara en expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering: ”Företagshälsovården skall … ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” (SFS 2005:396,
Kap. 3, 2b §). I Arbetsmiljölagen och föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
specificeras den kompetens en företagshälsovård skall ha. Begreppet företagshälsovård är
dock inte skyddat, varför även en organisation utan den specificerade kompetensen kan kalla sig för företagshälsovård. Arbetsmiljöverket utgår dock från den specificerade kompetensen, vilket kan leda till att en arbetsgivare som anlitar en företagshälsovård med bristande
kompetens av AV kan bedömas som att den inte har en FHV (Ruth Carlsson, personlig kommunikation).
Undersökningar av hur FHV fungerar visar dock på en situation som skiljer sig från Arbetsmiljölagens beskrivning. Många inom FHV använder bara föreskriften Belastningsergonomi, AFS
1998:1 (Nordlander, 2006, i Andersson et al., 2006d). Ofta använda hjälpmedel är kamera,
videokamera, checklista och enkät (ofta egenutvecklade) (Andersson et al., 2006d). Undersökningar av FHVs roll i arbetsmiljöarbetet visar att de ofta används till allmänna sjukvårdsinsatser (Johansson et al., 2004) och att en stor del av verksamheten är inriktad mot
friskvård och livsstilsfrågor (SOU 2004:113), dvs. arbetar på individnivå. Enligt Andersson
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med flera (2006d) tar FHVs ergonomer ofta rollen som experter. I sina uppdrag använder de
få eller enstaka metoder och analyserar och levererar lösningar (ibid.).
Långt ifrån alla anställda har tillgång till företagshälsovård. I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2005 uppgav 67 procent att de hade tillgång till företagshälsovård (AM 68 SM
0601), vilket var lägre än situationen 1995 då andelen var 73 procent (SF 2006:17). Av dem
som hade tillgång till företagshälsovård angav 42 procent att FHV hade besökt arbetsplatsen
det senaste året eller gjort en bedömning av arbetssituationen för den enskilde. FHVs insatser handlade för 24 procent om arbetsställningar, arbetsrörelser eller tungt arbete, för 15
procent om hög arbetsbelastning och stress och för 14 procent teknisk utrustning. Betydligt
färre insatser förekom om samarbete och relationer på arbetsplatsen, anpassning av arbetsuppgifter eller rehabilitering och arbetsorganisation (AM 68 SM 0601).
Flera utredningar av FHV förekommer, där FHV bl. a. har kritiserats för att verksamheten
alltför mycket har utgjorts av sjukvård, liksom att FHVs roll har återspeglat hur arbetsmiljöfrågor hanteras i företag (Andersson et al., 2006d). En stor del av FHV:s verksamhet är inriktad mot friskvård och livsstilsfrågor (SOU 2004:113 i Andersson et al., 2006d). I en undersökning från 1999/2000 konstaterades att FHV främst användes till allmänna sjukvårdinsatser,
trots att de dominerande problemen på företagen var relaterade till inomhusluften, belastningsergonomiska problem, den psykosociala arbetsmiljön och arbetsorganisation (Johansson
et al. 2004). I en annan undersökning av företagshälsovårdstjänster var basavtal vanligast förekommande, till största delen innehållande medicinska undersökningar av personalen (Andersson et al., 2006d). Begreppet företagshälsovård är för många chefer och anställda på små
företag synonymt med regelbundna hälsoundersökningar och ibland en snabbare tillgång till
sjukvården (Antonsson et al., 2003 i Andersson et al., 2006b). En undersökning av attityder
till FHV bland medelstora företag visade ett utbrett ointresse för FHV, missnöje över bristande kompetens utöver ren sjukvård, att FHV inte fanns på orten eller att man utvecklat effektivare och billigare lösningar själva (Bostedt, 1998 i Andersson et al., 2006b).
En orsak till missnöje med FHV kan vara de förväntningar man har på en FHV att lösa problem, liksom den syn man i företag har på orsaker till ohälsa. Många småföretag förlitar sig
på företagshälsovårdsorganisationer för att lösa företagets problem. I en undersökning av SIF
hade 65 procent av småföretagen avtal med företagshälsovård, men det förebyggande arbetsmiljöarbetet i företagen var ändå eftersatt (SIF, 2003 i Bornberger-Dankvardt, 2005). En uppfattning hos representanter för extern FHV är att företagsledningar i medelstora företag ofta
har en tendens att individualisera problem, att det är individen som det är fel på, inte arbetsmiljön (Andersson et al., 2006c). Det finns också skillnader i den kompetens och verksamhet
som en mindre FHV kan erbjuda jämfört med en större FHV-kedja, där en mindre FHV kan
sakna vissa kompetenser som efterfrågas specifikt eller som behövs för att kunna svara upp
mot ett mer heltäckande behov hos kunden (Andersson et al., 2006c).
Det finns flera skillnader mellan hur intern och extern FHV arbetar och de förutsättningar de
ges. Studier av intern FHV visar att de upplever att de har en omfattande insyn i företaget och
stor tillgång till dess personal (Andersson et al., 2006c). Det ger unika möjligheter att bedriva
ett förebyggande arbete med stort inslag av friskvård där de kan fokusera på såväl motion,
diet mm som rena livsstilsfrågor. De upplever också ökat intresse för ”mjuka frågor” och
därmed behov av kompetens inom det psykosociala området. Rehabilitering är ett stort område, med aktivt deltagande i arbetet med att upprätta rehabiliteringsplaner, anpassa arbetsplatser och medicinska och fysiska rehabiliteringsåtgärder. Förebyggande arbetsmiljöarbete på
enskilda arbetsplatser upplevs dock inte som ett prioriterat arbetsområde. Extern FHVs verksamhet däremot avgörs av den affärsrelation de har med sina kundföretag, där kunden ofta har
en bestämd uppfattning om vad man vill ha redan från början. En konsekvens av affärsrelatio269

nen är att extern FHV vanligen inte medverkar i förbättringsåtgärder, utan dessa sköts av
kundföretaget självt. Likaså görs ingen uppföljning av de åtgärder som föreslagits eller genomförts, vilket innebär att FHV sällan får återkoppling på sitt arbete. Likaså nyttjas extern
FHV vanligen inte för rehabilitering av arbetstagare (ibid.). Det finns dock exempel på organisationer där FHV anlitas i proaktiva insatser, liksom att en inbyggd FHV underlättar integration av arbetsmiljöarbetet med daglig verksamhet (Andersson et al., 2006b).
Ytterligare en aspekt är den roll FHV ges i arbetsmiljöarbete, och i vilken omfattning FHV
involveras i förebyggande arbete. En undersökning av företagshälsovårdstjänster visade att de
allra flesta ärenden inte var av förebyggande karaktär, utan snarast en följd av ett identifierat
problem hos kundföretaget (Andersson et al., 2006d). De i undersökningen medverkande företagen försökte med något undantag klara sitt dagliga arbete med SAM utan att samverka
med sitt FHV-företag, som endast kallades in vid specifika och lite svårare problemställningar
eller riskanalyser. Bland ergonomerna fanns en vilja att involveras i tidiga skeden av en förändringsprocess, men framförallt externa FHV-enheter upplevde det som svårt att komma in
tillräckligt tidigt (ibid.). Flera exempel förekommer dock på hur företagshälsovård involverats
i arbetsmiljöarbete och även tagit icke-traditionella roller. I ett projekt utvecklades ett arbetssätt för företagshälsovård och andra externa aktörer för att stötta småföretags val av strategi
och specifikt införande av SAM (Birgersdotter et al., 2004). Projektet visade på behovet och
nyttan av att komplettera aktörernas ofta problemfokuserade förhållningssätt med ett mer konsultativt (se också Andersson et al., 2006b). Inom framförallt fordonsindustrin har belastningsergonomiska frågor alltmer kommit att beaktas under produktutvecklingsprocesser, vilket ställer nya krav på medverkande ergonomer att kunna ta aktiv del i utvecklingsarbetet,
basera sina analyser på teoretiska och virtuella underlag, förstå datorgenererade visualiseringar liksom samarbeta och kommunicera med konstruktörer och produktionsberedare (Rönnäng
et al., 2002).
Hur väl följs föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete?
I en internundersökning från 2002 visade Arbetsmiljöverket egen uppföljning att långt ifrån
alla företag har infört SAM: 63 procent av inspekterade företag inom byggbranschen, 43
procent inom detaljhandeln och 47 procent inom hotellbranschen hade med AVs klassning
inte påbörjat SAM (Andersson et al., 2006a). En undersökning av 27 tillverkande företag i
Dalarna visade att tio av företagscheferna inte ens hört talas om SAM, 18 av 27 företag inte
infört SAM, fem hade kommit relativt långt men inget företag kunde sägas ha ett helt fungerande SAM (Gunnarsson et al., 2004 i Andersson et al., 2006a och 2006b). Vissa menar dock
att Arbetsmiljöverket i många fall överskattar hur långt organisationer har kommit i införandet av SAM vid sina inspektioner (Birgersdotter et al., 2002 i Andersson et al., 2006a).
Studier har visat att upplevelsen av hur långt man har kommit i sitt SAM varierar med den
roll man har. I en undersökning bland arbetsgivare och skyddsombud 2002 uppgav 41 procent av arbetsgivarna att det systematiska arbetsmiljöarbetet hade införts och fungerade,
medan endast 29 procent av skyddsombuden ansåg det (Blomqvist & Johnsson, 2003 i Bornberger-Dankvardt et al., 2005). I en arbetsmiljöundersökning från 2005 svarade fyra av fem
chefer med arbetsmiljöansvar att en bedömning av risker för ohälsa och olyckfall hade gjorts
eller pågick (AM 68 SM 0601). Av de som gjort riskbedömningar hade 80 procent dokumenterat bedömningen skriftligt. Lika många uppgav att risker hade åtgärdats eller arbete pågick
med detta. I arbetsmiljöundersökningen 2005 skiljde sig uppfattningen åt mellan chefer,
skyddsombud och anställda om förekomsten av risker i arbetet och huruvida man arbetade
med att åtgärda dessa:
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Av de 80 procent chefer som gjort en riskbedömning svarade 12 procent att de i bedömningen inte fann några risker som krävde åtgärd, och 28 procent svarade att det
inte fanns några risker kvar att åtgärda (med avseende på behov av att upprätta en
handlingsplan).
4 procent av skyddsombud och ledamöter i skyddskommitté uppgav att man inte
fann några risker som krävde åtgärd och 10 procent menade att det inte återstod
några risker att åtgärda.
Varannan man och kvinna uppgav i samma undersökning att det pågick ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Var fjärde person upplevde dock att arbetsmiljöbrister för det mesta inte eller aldrig åtgärdades (AM 68 SM 0601).

I litteraturen förekommer olika anledningar till varför efterlevnaden är så låg: okunskap om
det långtgående ansvaret som arbetsgivare har för arbetsmiljöfrågor, att arbetsmiljön på det
egna företaget inte innebär några stora problem, svårigheter med att bedöma risker i det
egna företaget i kombination med en bedömning av att det egna företaget har bättre arbetsmiljö än branschen i övrigt liksom svårigheter att bedöma och värdera arbetsmiljörisker
utan en ganska stor kunskap i ämnet (Andersson et al., 2006a).
Den dåliga efterlevnaden beror inte på att det saknas metoder för arbetsmiljöarbete. Det
finns snarare en uppsjö av metoder (se t.ex. Neumann, 2005, Hasle et al., 2004 i Andersson
et al. 2006b), vilket försvårar för arbetsgivare utan egna kunskaper inom området att orientera sig bland olika möjligheter, välja rätt metod och anpassa den efter det egna företagets
förutsättningar. Likaså kan tröskeln hos arbetsgivare vara för hög för att de skall söka hjälp
med detta från externa aktörer (Andersson et al., 2006b).
En vanlig uppfattning bland småföretagare är att föreskriften om SAM är svårhanterlig och är
orsaken till att man inte kommit igång (Andersson et al., 2006b). Regelverket omarbetades
dock i början av 2000-talet med avsikt att förenkla för mindre företag. Studier av små företag med ett väl fungerande SAM har visat att möjligheten att få ett fungerande arbetsmiljöarbete ökar med storleken på företaget, liksom att företag där man upplever att arbetsmiljön är problematisk lättare organiserar sitt SAM. Även ledarens värderingar och förmåga att
engagera personalen i arbetsmiljöarbetet har lyfts fram som en framgångsfaktor (Birgersdotter et al., 2002 i Andersson et al., 2006b).

Kunskapsbildning och informationsspridning inom arbetsmiljöområdet
I takt med samhällsutvecklingen förändras arbetsmiljön och förutsättningar för arbetsmiljöarbete. Det är därför av vikt att det finns förutsättningar för att bedriva forskning om risker i
arbetsmiljön liksom om hur arbetsmiljön och förutsättningar för arbete kan förbättras. Det
räcker dock inte med att nya kunskaper tas fram. För att åstadkomma ett fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatser är det också nödvändigt att nya kunskaper kommer olika
aktörer till del, så de kan omsättas i praktiken.
Här ges en beskrivning av centrala finansiärer av forskning inom arbetsmiljöområdet, liksom
av centrala forskande och informationsspridande organisationer i Sverige.

271

Forskningsfinansiärer
I en utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning uppskattades den totala volymen för arbetsmiljöforskning år 2005, inklusive psykosocial arbetsmiljöforskning, till 270 miljoner
svenska kronor (MSEK) (FAS 2007). Ca ¼ av medlen utgjordes av forskning finansierad via
Arbetslivsinstitutet. Den enskilt största finansiären var AFA Försäkringar, som beviljade 30
MSEK för forskning under 2005.
Den sammanlagda finansieringen av forskning och utveckling inom arbetslivsområdet är betydligt högre. 2004 uppskattades det sammanlagda stödet till ca 2012 MSEK (Oscarsson,
2004). Den enskilt största gruppen av finansiärer var fonder och stiftelser, där den svenska
delen av Europeiska Socialfonden, ESF-rådet, var den dominerande aktören (1524 MSEK år
2003). Europeiska Socialfonden upprättades 1958 och har sedan dess investerat i olika program för att utveckla kompetens och anställbarhet i syfte att främja integration på arbetsmarknaden och öka EU-medborgarnas möjlighet till arbete (www.esf.se). Svenska ESF-rådet
är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Svenska ESF-rådet finansierar framförallt utvecklings- och förändringsarbete på arbetsplatser liksom kompetensutveckling till sysselsatta och
grupper utanför arbetsmarknaden. Endast en mindre del av den sammanlagda finansieringen söks i öppen konkurrens och bedöms i beslutsformer med forskarmajoritet (Oscarsson,
2004.).
Den största enskilda statliga finansiären av universitetsforskning inom arbetsmiljöområdet är
FAS. År 2005 beviljade FAS 25 MSEK för forskning inom arbetsmiljöområdet, medan VINNOVA beviljade 2 MSEK. 2007 avsatte VINNOVA 70 MSEK till det bredare området arbetslivsutveckling med tre teman: framgångsrika arbetsplatser, effektiva innovationsprocesser och
dynamiska arbetsmarknader (Mats Engwall, enhetschef VINNOVA Arbetslivsutveckling, från
Arbetsmiljöupplysningen, 2007). EU utgör inte någon större finansiär av svensk arbetsmiljöforskning. Både FAS och VINNOVAS finansiering av arbetsmiljöforskning har minskat jämfört
med år 2001, då motsvarande siffror var 34 respektive 29 MSEK . I jämförelse med 1980talet har dessutom medel för forskning inom ”klassiska” arbetsmiljöområden minskat, liksom sektorsinriktade medel att söka i fri konkurrens. Den tidigare omfattande kartläggningsoch programverksamheten har nästan helt upphört, liksom medel för utbildning och information inom området (Oscarsson, 2004).
AFA Försäkringar (AFA) är samlingsnamnet för tre försäkringsbolag: AFA Livförsäkring, AFA
Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring (Andersson et al., 2006c). AFAs främsta uppgift
är att förvalta försäkringssystem. AFA-försäkringarna är avtalsförsäkringar som bestäms i
kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden. AFA är dessutom en av Sveriges största
anslagsgivare för forskning och projekt med syfte att förbättra folkhälsan och arbetsmiljön.
AFA avsätter även betydande medel för rehabiliteringsinsatser. Alla skador och sjukdomar
som anmäls till AFA registreras i en databas. Registret innehåller omfattande information om
arbetsskador och ligger till grund för AFAs skadeförebyggande verksamhet. AFA driver ett
antal egna projekt och programverksamheter med tonvikt på ett ”friskare arbetsliv”. I AFAs
programverksamhet ingår information, utbildning och praktiska insatser på arbetsplatser
(ibid.).
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Forskande organisationer
2005 arbetade uppskattningsvis 70 forskargrupper, med kemiska, biologiska och fysikaliska
hälsorisker samt belastningsergonomi (FAS, 2007). Omfattningen av dessa forskargrupper
motsvarade ca 570 heltidstjänster, där disputerade forskare utgjordes av motsvarande ca
250 heltidstjänster, Den till volymen dominerande forskningsaktören var tom 2007 Arbetslivsinstitutet (ALI). Näst ALI var Karolinska Institutet den största forskningsinstitutionen, mätt
i antal forskartjänster. Större institutioner finns även vid Uppsala, Lunds, Linköpings och Göteborgs universitet (ibid.). 2002 utgjorde arbetslivsforskning 2 procent av den totala forskningen vid universitet och högskolor med en omfattning om ca 418 MSEK, och motsvarade
418 helårstjänster (Nydén, 2004, i Oscarsson, 2004).
ALI bildades 1995 genom en sammanslagning av forskningsavdelningen från det tidigare Arbetsmiljöinstitutet och Arbetslivscentrum i syfte att vara ett nationellt kunskapscentrum för
arbetslivsfrågor. ALI bedrev forskning, utveckling och kunskapsförmedling med syfte att öka
kunskapen om och i arbetslivet. Oktober 2006 hade ALI 422 anställda, varav 190 forskare,
däribland 16 professorer. Genom budgetpropositionen (2006/07:1) avvecklades ALI per den
1 juli 2007. Förklaringar som gavs i ett PM till avvecklingsbeslutet att det ”skall ses som en
del av effektiviseringen av statsförvaltningen och minskningen av den statliga byråkratin”
(A2007/2429/ARM). Viss verksamhet överfördes till universitet och högskolor i Sverige, såsom Arbetslivsbiblioteket, viss förlagsverksamhet och vetenskapliga tidskriftsserier. I PM:et
beskrivs forskning inom arbetslivsområdet som fortsatt viktig, men att den fortsättningsvis
skall bedömas av forskningsfinansiärer i konkurrens på sedvanligt sätt för att säkra kvaliteten
(ibid.).
Kunskapsspridande organisationer
Andersson m.fl. (2006c) har beskrivit flera kunskapsspridande organisationer och deras verksamhet under 2004, där några av de största återges här. För en mer utförlig beskrivning, se
Andersson et al., 2006c.
Prevent är en stor informationssändare och producent av informations- och utbildningsmaterial inom arbetsmiljöområdet. 2004 bedrevs verksamheten inom fyra områden: Informationsverksamhet (genom t.ex. tidningen ”Arbetsliv” och den egna hemsidan); Idé och fakta
(böcker och konferenser), Utbildning och handledning; samt Verktyg (som checklistor och
databaser). En grundpelare i utbildningsverksamheten är ”Bättre ArbetsMiljö” (BAM). 2004
hade mer än 1,3 miljoner personer genomgått BAM-utbildning. BAM-materialet hade då
översatts till 40 språk.
Arbetsmiljöforum informerar, förmedlar kunskap, säljer arbetsmiljölitteratur, bedriver utbildning och opinionsbildning inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöforum ger ut tidningen
”Du & Jobbet” och certifierar arbetsplatser i Investera I Personalen (IIP). Arbetsmiljöforum
var ursprungligen en ideell förening, men är sedan 2007 ett aktiebolag.
Arbetsmiljöupplysningen är en mötesplats på webben som utvecklats under devisen ”En
mötesplats som inspirerar till ett bättre arbetsliv. Här hittar du det du behöver, samlat på det
sätt som passar just Dig.” Ambitionen är att man på ett och samma ställe skall få tillgång till
Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa. Arbetsmiljöupplysningen har bildats av ett
trettiotal sändare av arbetsmiljörelaterad information, däribland, Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut, Arbetsmiljöforum, Prevent, AFA Försäkringar, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, VINNOVA, Föreningen Svensk Företagshälso273

vård, Svenskt Näringsliv, LO, PTK, SACO, TCO, Offentliganställdas Förhandlingsråd och Utvecklingsrådet för den statliga sektorn.
Arbetsmarknadens parter samverkar inom arbetsmiljöområdet genom den gemensamma
organisationen Prevent (se ovan) Utöver detta hade arbetstagarorganisationerna LO, TCO
och SACO 2004 egna hemsidor med information om arbetsmiljöfrågor. Motsvarande information fanns inte på arbetsgivarorganisationers hemsidor, eller finns åtkomliga endast för
medlemsföretag.

Hur kommer arbetsmiljöarbete att bedrivas imorgon?
Flera undersökningar har visat att arbetsmiljöarbete ger positiva effekter för såväl arbetstagare som verksamheter och kan utgöra en viktig produktivitetsfaktor och ett allt viktigare
konkurrensmedel (se t.ex. Eklund et al., 2006, Dul och Neumann, 2005, Ds 2001:28). Även på
nationell nivå finns en koppling mellan konkurrenskraft och arbetsmiljö. Sveriges konkurrenskraft påverkas av arbetsproduktiviteten (dvs. antalet producerade produkter och tjänster per insatt arbetstid eller arbetskostnad) och det totala antalet arbetade timmar (Scocco,
2007). Det totala antalet arbetade timmar beror i sin tur av andelen av befolkningen i arbetsför ålder, hur många av dessa som arbetar och antalet timmar de arbetar (ibid.). Konkurrenskraft är därmed nära kopplat till anställdas möjligheter att arbeta, att kvarstå i arbetet
och att göra ett bra arbete – aspekter som mycket av arbetsmiljöarbete handlar om. Scocco
tar inte själv upp kopplingen till arbetsmiljö, men skriver att ”de potentiellt tävlande enheterna utgörs av den arbetsföra befolkningen” (Scocco, 2007, s 21).
Om man ser till hur ergonomi definieras av International Ergonomics Association (IEA) finns
tydliga kopplingar till konkurrenskraft:
”Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the fundamental understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the application of appropriate methods, theory and data to improve human
well-being and overall system performance” (Dul & Karwowski, 2004, s 102)

Ergonomi handlar med denna definition om att förstå människans interaktion med andra
delar av ett system, vilket omfattar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Syftet är
att förbättra människors välbefinnande och systems prestationsförmåga – vilket kan uttryckas som produktivitet eller konkurrenskraft. IEAs definition ger ergonomibegreppet ett större
innehåll än vad som är brukligt i Sverige, där ergonomi ofta likställs med fysisk arbetsmiljö
och belastningsergonomi. Det finns därför skäl att tro att mycket av det som idag benämns
verksamhetsutveckling också handlar om att utveckla arbetsmiljön, men att det inte ses som
en del av arbetsmiljöarbetet (se också kapitel 1).
Ergonomi handlar med IEAs definition ovan om att förbättra interaktionen mellan människa
och arbetssystem och eftersträva en balans mellan människans förmåga och de krav som
arbetet och arbetsmiljön ställer. Denna balans kan åstadkommas på två sätt, endera genom
en anpassning av arbetet till människans förutsättningar eller att förbättra människans förmågor att svara upp mot de krav som ställs. Den svenska lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet anger att arbetsförhållanden skall anpassas till människans förutsättningar att utföra
arbete. Samtidigt är mycket av arbetsmiljöarbetet inriktat mot individuella åtgärder för att
förbättra prestationsförmågan. Forskning bedrivs idag inom båda inriktningar (se t.ex. Boff,
2006).
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Boff menar att forskning som syftar till att förbättra människans fysiska och kognitiva förmåga innebär ett förändrat synsätt ”from building better work environments towards enabling
humans to work better” (Boff, 2006, s 393). Idag pågår forsknings- och utvecklingsarbete,
inte minst med militära tillämpningar, om neurologisk koppling mellan människans nervsystem och datorteknik (med exempel som pacemaker, läkemedelspumpar och proteser) och
möjligheter att på biologisk väg förbättra människans genetiska och neurologiska förmåga
att hantera information (t.ex. öka minneskapacitet, minska trötthet) (ibid.). Med ökade möjligheter att förbättra människans prestationsförmåga kommer etiska frågor att behöva hanteras om i vilken utsträckning man kan - och får - förbättra människans prestationsförmåga
och förmågan att utföra ett arbete och i vilken utsträckning som arbetsmiljöarbete får inriktas på att öka anställdas prestationsförmåga istället för att anpassa arbetsförhållanden till de
anställdas förutsättningar.
Sedan 1990-talets början har Sverige haft en mycket stram arbetsmiljölagstiftning, där stort
ansvar läggs på arbetsgivaren att tillhandahålla en god arbetsmiljö (Palmer, 2004). Enligt
Palmer verkar lagen dock sakna kraft att komma åt orsaker till sjukfrånvaro, där organisations- och ledningsproblem ligger bakom många av dagens arbetsmiljöproblem (ibid.). Flera
hinder för att integrera arbetsmiljöarbete i verksamhetsutveckling har förts fram, såsom
kortsiktig ekonomistyrning, bristande arbetsmiljökompetens hos ledare och traditionell ekonomisk redovisning (Ds 2001:28). I samma utredning betonas behovet av att ha en tydlig
roll- och ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet och samverkan (ibid.). Ett annat hinder är
den syn man anlägger på arbetsmiljörelaterade problem och dess lösningar och hur ergonomiskt beslutsfattande går till (Piegorsch et al., 2006). Om ett problem upplevs som ett
problem på en enskild arbetsplats och på individnivå (mikronivå) är det lätt att även leta efter lösningar på mikronivån. Om ett problem däremot kan ses som en del av ett större system eller avdelning (makronivå) kan helt andra typer av lösningar hittas (ibid.).
En förändrad roll för företagshälsovården?
Företagshälsovården (FHV) har en central roll i arbetsmiljöarbetet, inte minst genom den
expertroll som FHV ges i Arbetsmiljölagen. Många företagshälsovårdsenheter har idag ett
arbetssätt och en roll som kan sammanfattas enligt följande: man fokuserar på arbetsrelaterad hälsa, arbetar på mikronivå, använder ett problembaserat, avhjälpande förhållningssätt,
fokuserar friskvård och livsstilsfrågor, jobbar främst på individnivå och tar rollen som expert.
Det finns skäl att fortsatt arbeta med denna inriktning, men det finns också möjligheter att
vidareutveckla rollen i linje med intentionen i Arbetsmiljölagen (se figur 9).
Mikroperspektiv

Maktoperspektiv

Arbetsrelaterad hälsa

Ergomomi

Problembaserat, avhjälpande

Möjlighetsbaserat, förebyggande

Friskvård/Behandling

Produkt- och produktionsfrågor

Individnivå

Grupp-/organisationsnivå

Expert

Konsultativt/stödjande

Figur 9. En förändrad och utvecklad roll för företagshälsovården.
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En utvecklad roll skulle kunna innebära att FHV arbetar med att öka individers välbefinnande
men också organisationers prestationsförmåga (dvs. ergonomi enligt IEAs definition ovan). I
tillägg till FHVs nuvarande roll, skulle det innebära att man tar ett makroperspektiv, använder ett möjlighetsbaserat, förebyggande förhållningssätt, medverkar i utvecklingsprojekt av
nya produkter och tjänster liksom system där dessa skall produceras, arbetar på grupp- och
organisationsnivå och använder ett konsultativt och stödjande arbetssätt. En sådan roll
överensstämmer med intentionen i Arbetsmiljölagen.
Hur företagshälsovården i Sverige kommer att utvecklas är i dagsläget oklart, även om det
finns starka indikationer på en utveckling som fokuserar sjukvårdsinsatser. Regeringen har
betonat behovet av en vidareutveckling av företagshälsovård som inkluderar sjukvårdsinsatser (Proposition 2007/1998:1). De fördelar som regeringen för fram med en sådan utveckling
är att den skulle stärka arbetsgivare, sjukskrivna arbetstagare och Försäkringskassans arbete
i sjukskrivningsprocessen samt avlasta primärvården. Med dagens system är det svårt för
Försäkringskassan att komma in tidigt i en anställds sjukskrivningsprocess, eftersom en begäran om sjukpenning kommer till Försäkringskassan i snitt 45 dagar efter insjuknande. En utveckling av företagshälsovården med ett tydligare inslag av sjukvårdsinsatser stöds av Försäkringskassan, som menar att en företagshälsovård med första linjens sjukvård bör ha goda
möjligheter att initialt medverka till att både förebygga och förkorta sjukskrivningar samt
tidigt bedöma en individs eventuella rehabiliteringsbehov (Försäkringskassan, 2007).
Idag ställs inga krav på en organisation för att den skall få kalla sig företagshälsovård, men
arbete pågår med att utforma kriterier för godkännande. Försäkringskassan har på regeringens uppdrag utformat kriterier för godkännande av företagshälsovård (Försäkringskassan,
2007). Enligt dessa kriterier skall företagshälsovården ha ett nära samarbete med Försäkringskassan i utredning och bedömning av arbetsförmåga liksom omfattning och längd för
sjukskrivning. Försäkringskassans förslag innebär en tydligare inriktning mot sjukvård och
rehabilitering; varje företagshälsovårdsenhet bör ha tillgång till läkare, beteendevetare,
sjukgymnast samt personal med dokumenterad kompetens inom arbetsmiljöområdet. Alla
anställda vid företagshälsovården, som arbetar med individer, bör enligt förslaget ha kunskaper i försäkringsmedicin. Varje FHV bör ha tillgång till legitimerade läkare med kompetens
att göra medicinska bedömningar av funktionstillstånd, funktionshinder och arbetsförmåga.
Försäkringskassan har i förslaget specificerat de områden en FHV bör ha kompetens om:
psykiska faktorer och sociala omständigheter som påverkar arbetsförmåga; funktionstillstånd, hinder och möjligheter till arbetsförmåga och möjligheter till arbetsförmåga via anpassningar i arbetsmiljön eller omplacering (ibid.).
Att arbetsförmåga och prövning av arbetsförmåga är centralt anges av den särskilda utredning som regeringen beslutade att tillsätta i januari 2008 (Dir 2008:11). Enligt direktivet skall
en genomgång göras av de metoder som finns i dag för att bedöma funktionstillstånd och
arbetsförmåga. Utredaren skall också föreslå metoder för att mäta och bedöma funktionstillstånd, funktionsnedsättning och arbetsförmåga liksom föreslå en begreppsapparat för arbetsförmåga och sjukdom för att få en mera enhetlig användning av begreppen och bedömningsmetoder inom socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken (ibid.).
Även kompetensförsörjning till företagshälsovården har nyligen utretts. I utredningen föreslås att de långa FHV-utbildningarna bedrivs av universitet och högskolor som reguljär högskoleutbildning, att en självständig nämnd inrättas för samordning och upphandling av utbildningarna samt att en professur för företagshälsovård inrättas och ett FoU-program utarbetas (SOU 2007:91).
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Vilken roll kan den arbetslivsrelaterade forskningen spela i framtiden?
Den svenska arbetsmiljöforskningen har under en längre tid påverkats av minskade anslag
från statliga finansiärer:
”Svensk arbetsmiljöforskning är klart på väg neråt. Glansperioden var under 70- och
80-talen, då kom besökare från hela världen för att ta del av vår kunskap om arbetsmiljöfrågorna. Vi var ledande i världen. Nu satsas det inte lika mycket längre. Idag är
det en liten del av Vinnovas verksamhet, ungefär sex procent.” (Erling Ribbing, avdelningen för arbetslivsutveckling, VINNOVA, Arbetsmiljöupplysningen, 2007)

Den svenska arbetsmiljöforskningens internationellt framstående roll torde därför vara
starkt hotad, samtidigt som arbetslivet är stadd i förändring och i hög grad påverkas av internationella förändringar och globala utmaningar. Möjligheterna att öka kunskapen om
förhållanden i arbetslivet, samband mellan arbete och hälsa liksom den roll arbetsmiljöarbete kan spela strategiskt för att öka både verksamheters och Sveriges konkurrenskraft är mot
denna bakgrund starkt begränsade.

Litteratur
A2007/2429/ARM, (2007) Analys av anslagskonsekvenser m.m. med anledning av avveckling
av Arbetslivsinstitutet. Promemoria. Regeringskansliet.
AFS 2003:01 Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket.
AFS 1998:1 Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverket.
Alf 2007:1 Skillnader mellan könen. Arbetslivsfakta, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen
(http://www.av.se/dokument/statistik/alf/alf2007_1.pdf)
Alf 2006:3 Utvecklingen i arbetslivet. Arbetslivsfakta, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen
(http://www.av.se/dokument/statistik/alf/alf2006_3.pdf)
Alf 2006:1 EU. Arbetslivsfakta, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen (http://www.av.se/dokument/statistik/alf/alf2006_1.pdf)
Alf 2000:3 1990-talet. Arbetslivsfakta, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen,
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen.
(http://www.av.se/dokument/statistik/alf/alf2000_3.pdf)
Almqvist, R., Backlund, A., Henningsson, J., Information on working environment and health
in organizations - Is it relevant to agents on the capital market? Manuscript. School of Business, Mälardalen University.
AM 68 SM 0601. Arbetsmiljöundersökningen 2005. Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån. (http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBMIL2005.pdf)
Andersson, I-M., Hägg, G., Rosén, G., (2006a) Hur efterföljs myndighetskrav på arbetsmiljöarbete? i Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004: En kunskapssammanställning över strategier,

277

metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete I-M Andersson, G M Hägg och G Rosén
(red). Arbete & Hälsa, 2006:6
Andersson, I-M., Christmansson, M., Hägg, G., Karlqvist, L., Rosén, G., (2006b) Strategier för
arbetsmiljöarbete i svenska organisationer. I Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004: En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete I-M
Andersson, G M Hägg och G Rosén (red). Arbete & Hälsa, 2006:6
Andersson, I-M., Lindahl, R., Nygren, O., Stor, H., Sundström-Frisk, C., (2006c) Intermediärers
roll. Ur ”Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004: En kunskapssammanställning över strategier,
metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete” I-M Andersson, G M Hägg och G Rosén
(red). Arbete & Hälsa, 2006:6
Andersson, I-M., Laring, J., Åteg, M. & Rosén, G., (2006d) Arbetsmiljöfrågans väg. Samverkan
mellan kundföretag och företagshälsovård. Arbete och Hälsa 2006:20, Arbetslivsinstitutet,
Stockholm.
Angelöw, B., (2002) Friskare arbetsplatser. Studentlitteratur
Antonsson, A-B. & Schmidt, L., (2003) Småföretag och företagshälsovård: Ska berget komma
till Muhammed eller Muhammed till berget? IVL rapport. B, 1542. Stockholm: IVL Svenska
Miljöinstitutet AB.
Arbetsmiljöupplysningen (2007) Svensk arbetsmiljöforskning - historik, nutid, framtid.
(http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/FocusTextPage____11905.aspx)
Arbskad 2000. Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2000. Arbetsmiljöverket och Statistiska
Centralbyrån.
Aronsson, G., Dallner, M., Gustafsson K., (2000) Yrkes- och arbetsplatsinlåsning - En empirisk
studie av omfattning och hälsokonsekvenser. Arbete & Hälsa, 2000:5.
Birgersdotter, L., Schmidt, L. & Antonsson, A.-B. (2004) Systematiskt arbetsmiljöarbete i småföretag. B1589, Stockholm: IVL.
Birgersdotter, L., Schmidt, L. & Antonsson, A.-B. (2002) Fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag: Erfarenheter från 45 små arbetsställen. IVL-rapport B 1475. Stockholm: IVL.
Blomquist, A. & Johnsson, H. (2003) Undersökning om systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket rapport 2003:2, Inregia AB, Stockholm.
Bornberger-Dankvardt, S., Ohlsson, C. G., Andersson I-M., Rosén. G., (2005) Arbetsmiljöarbete i småföretag: samlad kunskap samt behov av forskning och utvecklingsarbete. Arbete &
Hälsa, 2005:6.
Bostedt, G., (1998) Strategier för arbetsmiljöarbete: En studie av medelstora privata företags
arbetsmiljöarbete och perspektiv på företagshälsovård. Sundsvall: Mitthögskolan.
Boff, K., R., (2006) Revolutions and shifting paradigms in human factors & ergonomics. Applied Ergonomics, 37 (2006) pp. 391-399.
Dir 2008:11. Översyn av begreppen sjukdom och arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning
av arbetsförmåga. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2008. Kommittédirektiv.
278

Ds 2001:28. Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv – En handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet. Regeringskansliet & Näringsdepartementet.
Delin, B. (1971) 130 år av arbetarskydd – Från husaga till föetagshälsovård. Föreningen för
arbetarskydd, Stockholm.
Dul, J. & Neumann, W.P. (2005) Ergonomics Contributions to Company Strategies. In Proceedings of the 10th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation - HAAMAHA 2005, San Diego, USA
Dul, J. and Karwowski, W., (2004) An assessment system for rating scientific journals in the
field of ergonomics and human factors. Applied Ergonomics 35: 301-310
Eklund, J., Hansson, B., Karlqvist, L., Lindbeck, L., Neumann, P. W. (2006) Arbetsmiljöarbete
och effekter – en kunskapsöversikt. Arbete & Hälsa, 2006:17.
Eklund, J. (1997) Ergonomics, quality and continuous improvement-conceptual and empirical
relationships in an industrial context. Ergonomics, vol 40(10), s 982–1001.
Eklund, J. (1995) Relationships between ergonomics and quality in assembly work. Applied
Ergonomics, vol 26(1), s 15–20.
FAS (2007) Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning. Utvärderingsrapport. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).
FAS (2006) International evaluation of Swedish work environment research 2006. Swedish
council for working life and social research (FAS).
FAS (2004) International evaluation of Swedish public health research. Swedish Council for
Working Life and Social Research.
Försäkringskassan (2007) Uppdrag att utforma kriterier för godkännande av företagshälsovården. Svar på regeringsuppdrag. Dnr 53739-2007. Försäkringskassan, 2007-12-21.
Gunnarsson, K., Andersson, I., & Rosén, G., (2004) Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna. En genomgång av förutsättningar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på mindre arbetsplatser. Arbete och Hälsa 2004:11
Hasle, P., Limborg, H.J., Ledskov, A. & Nalholm, E. (2004) Arbejdsmiljøarbejdet i mindre ogmellemstore virksomheder – en litteraturanalyse. Lyngby: Institut for produktion og ledelse.
Heinrich, H. W., (1931) Industrial accident prevention: A scientific approach. McGraw-Hill
Book Company, New York.
Hofstede, G., (2000) Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse. Lund: Studentlitteratur.
Hogstedt, C., Bjurvald, S., Marklund, S., Palmer, E., Theorell. T (red) (2004) Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens.. Statens folkhälsoinstitut. R2004:15
Husmark Pehrsson, C., (2008) Jobbande förtidspensionär får behålla sjukersättning. Dagens
Nyheter, Debatt, 4 februari 2008.
Håkansson, K., Isidorsson, T., Ylander, J., (2007) Ledningsstrategier i arbetsmiljöarbete – ett
projekt inom tema SMARTA. Arbetslivsrapport 2007:21, Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

279

Hägg, G., Holmberg,K., Oudhuis, M., Olsson, A., och Rosén, G., (2006) Metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Ur ”Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004: En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete” I-M Andersson, G
M Hägg och G Rosén (red). Arbete & Hälsa, 2006:6
Högskoleverket (2006) Utvärdering av grund- och forskarutbildning i arbetsvetenskap vid
svenska universitet och högskolor. Rapport 2006:5 R.
Högstedt, I. (2003) Projekt Primärvård: Ett tillsynsprojekt i Västra Götalandsregionen våren
2002. Rapport 2003:11, Solna: Arbetsmiljöverket.
Johansson, B., Frick, K. & Johansson, J. (2004) Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete.
Lund: Studentlitteratur.
Johnson, B. & Blomquist, I. (2002) Arbetsmiljö vid laboratorier inom Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan. Stockholm: Yrkesinspektionen.
Larsson, T. (2004) Förutsättningar för kommunernas arbetsmiljöarbete på 2000-talet. I Johansson B, Frick K & Johansson J (red) Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Lund:
Studentlitteratur.
Lundh, C., & Gunnarsson, C., (1987) Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning –
ett historiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund.
Neumann, P., (2006) Inventory of tools for Ergonomic Evaluation. Arbetslivsrapport 2006:21,
Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Nordlander, C., (2006) Metoder för att bedöma belastningsergonomiska risker – en inventering av de idag vanligast förekommande metoderna inom företagshälsovården. Projektarbete vid Arbetslivsinstitutet.
Nydén, M. (2004): Arbetslivsforskning 1999-2002. Uppdrag för FAS. Stencil Linköping.
Oscarsson, B., (2004) Arbetslivsforskning i Sverige - Kort historik, nuläge och framtida inriktning. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och VINNOVA.
Oudhuis, M., & Olsson, A., (2006) Spelar värderingar någon roll för arbetsmiljön? En studie
om konsekvenser vid övergång till utländskt ägande och vid generationsskiften i företag.
Arbete och Hälsa 2006:14
Palmer, E., (2004) Sjukskrivningen i Sverige – inledande översikt. Ur: R2004:15 Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens. Hogstedt, C., Bjurvald, S., Marklund, S., Palmer, E.,
Theorell. T (red). Statens folkhälsoinstitut.
Piegorsch, K.M., Watkins, K.W., Piegorsch, W.W., Reiningerd, B., Corwin, S.J., Valois, R.F.
(2006) Ergonomic decision-making: A conceptual framework for experienced practitioners
from backgrounds in industrial engineering and physical therapy. Applied Ergonomics, 37
(2006) pp. 587-598.
Proposition 2007/2008:1. Förslag till statsbudget 2008. Kapitel 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp. Regeringskansliet.
Rose, L., & Orrenius, U., (2006) Beräkning av arbetsmiljöns ekonomiska effekter på företag
och organisationer – En översikt av ett urval modeller och metoder. Arbete och Hälsa
2006:18
280

Rönnäng, M., Dukic, T., Christmansson, M. and Örtengren, R. (2002), The ergonomist in a
virtual production planning process. In Proceedings of the 34th Annual Congress of the
Nordic Ergonomics Society, Humans in Complex Environments, 1-3 October, 2002,
Kolmården, Caldenfors D., Eklund J. and Kiviloog L., (Eds.), Linköping University, Linköping,
pp. 677-682.
S2007/11088/SF. Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria. Socialdepartementet.
SIF (2003) Medlemskontakt i småföretag. Andersson & Björk, SIF
SFS nr. 2007:913. Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket; utfärdad den 15 november 2007. Svensk Författningssamling.
SFS nr 1982: 673 tom 2005:428. Arbetstidslag (1982:673). Svensk Författningssamling.
SFS nr: 1977:1160 tom SFS 2005:396. Arbetsmiljölag (1977:1160). Svensk Författningssamling.
SF 2006:17, Korta sifferfakta - Företagshälsovård. Arbetsmiljöverket
(http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2006_17.pdf)
SOU 2007:91, Ny företagshälsovård– ny kunskapsförsörjning. Betänkande av Utredningen
Framtidens FHV-utbildning. Stockholm: Fritzes.
SOU 2004:113, Utveckling av god företagshälsovård – ny lagstiftning och andra åtgärder.
Betänkande av 2003 års företagshälsovårdsutredning. Stockholm: Fritzes.
SOU 1990:49, Arbete och hälsa – betänkande från arbetsmiljökommissionen., Stockholm:
Arbetsmarknadsdepartementet.
Stat 2007:4 Arbetsskador 2006. Preliminära uppgifter. Arbetsmiljöstatistik, Arbetsmiljöverket
Scocco, S., (2007) Sveriges konkurrenskraft – Att förstå och mäta nationell konkurrenskraft.
ITPS A2007:002.
Sundström, A., (2007) Ny redovisning av Arbetskraftsundersökningen (AKU) från oktober
2007. Statistiska centralbyrån.
Synnerman, J.-E. & Claridge, N. (1988) Lokalt arbetsmiljöarbete i kommuner: En fallstudie.
AMFO 1255, Nacka: Arbetsmiljöfonden.
Wikström, B.-O. & Hägg. G., (Eds) (1999) International Seminar on Corporate Initiatives in
Ergonomics, Stockholm 19–20 March 1999. Arbete & Hälsa, 1999:10.

281

Forskare och handläggare som bidragit till kapitlets utformning:
Ruth Carlsson, handläggare vid Arbetsmiljöverket
Karin Hedén, fd AFA Försäkringar
Sven-Åke Hörte, Professor, Högskolan i Halmstad
Jonas Laring, Tekn. Dr., Chalmers
Kathe Nonås, Fil. Dr. Chalmers
Linda Törnström, Tekn. Lic., Göteborgs universitet

282

PUBLIKATIONSLISTA FRÅN TEMA SMARTA
Arbete i tema Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete (SMARTA) har resulterat i tidskriftsartiklar, rapporter och bidrag till konferenser och symposium samt bokkapitel

Tidskriftsartiklar
Andersson, I-M., Hägg, G., Rosén G. (Red) (2006) Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004 – En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Arbete & Hälsa,
2006:6.
Andersson, I-M., Laring, J., Åteg, M., Rosén, G., (2006) Arbetsmiljöfrågans väg – Samverkan mellan
kundföretag och företagshälsovård. Arbete & Hälsa, 2006:20.
Bornberger-Dankvardt, S., Ohlsson, C. G., Andersson I-M., Rosén. G., (2005) Arbetsmiljöarbete i
småföretag: samlad kunskap samt behov av forskning och utvecklingsarbete. Arbete & Hälsa,
2005:6.
Dul, J., Neumann, W.P. (2009) Ergonomics contributions to company strategies. Applied Ergonomics,
40, 4, 745-752
Eklund, J., Hansson, B., Karlqvist, L., Lindbeck, L., Neumann, W P. (2006) Arbetsmiljöarbete och
effekter – en kunskapsöversikt. Arbete & Hälsa, 2006:17.
Håkansson, K., Isidorsson, T., (2006) Arbetsmiljöarbete och långsiktigt hållbara arbetsorganisationer Ett delprojekt inom Arbetslivsinstitutets tema Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete SMARTA. Arbete & Hälsa, 2006:16.
Karlsson, J., Anderberg, E., Booth, S., Odenrick, P., Christmansson, M., (2008), Reaching beyond
disciplines through collaboration - Academics’ learning in a national multidisciplinary research
programme. Journal of Workplace Learning, 20, 2, 98-113
Neumann, W.P., Eklund, J., Hansson, B., Lindbeck, L., On Effect Assessment in Work Environment
Interventions – A Literature Overview and Methodological Reflection. (Submitted)
Oudhuis, M., Olsson, A., (2006) Spelar värderingar någon roll för arbetsmiljön? En studie om konsekvenser vid övergång till utländskt ägande och vid generationsskiften i företag. Arbete & Hälsa,
2006:14.
Åteg, M., Andersson, I-M., Rosén, G., (2005) Moveit: motivations- och engagemangsskapande metoder i arbetsmiljöarbete. Arbete & Hälsa, 2005:8.

Rapporter
R Almqvist, A Backlund, J Henningsson, Information on working environment and healthin organizations - Is it relevant to agents on the capital market? Manuscript
J Eklund, L Lindbeck, P Riquelme, L Törnström (2007) Arbetsmiljöarbete med företagsbaserade modeller – effekter av belastningsergonomiska insatser. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet,
2007:17.
M Eklöf, K Kähäri Work environment management at the music theatre - A pilot project. (Manuscript)
C Sundström-Frisk, G M Hägg (2007) Spridning och nyttiggörande av arbetsmiljöinformation via
informations och utbildningssatsningar – rapportering av projektaktiviteter inom SMARTA-C1 under 2005. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2007:22.
A Hedlund (2007) Vi och vår arbetsplats – beskrivning och utvärdering av en utbildning, samt dess
påverkan på arbetsmiljöarbetet ur ett regionalt samverkansperspektiv. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2007:16.

283

K Håkansson, T Isidorsson, J Ylander (2007) Ledningsstrategier i arbetsmiljöarbete – ett projekt inom
tema SMARTA. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2007:21.
W P Neumann, J Dul Are Human Factors Relevant to Operations Management? (Work in progress)
Tema SMARTA
W P Neumann, (ed.) (2007) Inventory of Human Factors Tools and Methods - A Work- System Design
Perspective. Technical Report Distributed By: Human factors engineering lab, Ryerson University.
Toronto, ON. www.ryerson.ca/hfe
W P Neumann, (2006) Inventory of Tools for Ergonomic Evaluation. Arbetslivsrapport, 2006:21.
M Oudhuis, A Olsson (2007) ”Vi kan aldrig bli japaner” Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2007:18.1
B Pontén, I-M Andersson, A-B Antonsson, S Bornberger-Dankvardt, A Hedlund, G Rosén, H Stor
(2006) Bättre arbetsmiljöarbete genom regional samverkan. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet,
2006:36.
G Rosén, A Hedlund, I Andersson, A Antonsson, S Bornberger-Dankvardt, L Klusell, P Pontén (2007)
Samverkan - Förutsättningar och möjligheter till stärkt arbetsmiljöarbete genom regional eller lokal samverkan. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2007:23
M Åteg, I-M Andersson (2007) Bildredigering som stöd vid arbetsmiljöarbetet – beskrivning av en
metod med Moveit-egenskaper, Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2007:15.
M Åteg, I-M Andersson, G Neely, G Rosén, J Laring, O Nygren (2007) Arbetsmiljöarbete och motivation - Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär. Arbetslivsrapport, 2007:19.
M Åteg, O Nygren, I-M Andersson, J Laring, G Neely, G Rosén (2006) Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, 2006:25.

Konferenser
J Axelsson (2005) The capability of developing a sustainable work environment – Probing the concept
of Maturity. In Proceedings of the 37th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society
(NES), 10-12 October 2005, Oslo, Norway.
M Christmansson, K Heden, S-Å Hörte, B Rydstedt, A Östebo (2005) SMARTA – a research programme in Sweden on Management of the Working Environment. In Proceedings of the 37th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society (NES), 10-12 October 2005, Oslo, Norway.
J Dul, WP Neumann (2006) The strategic business value of ergonomics. In proceedings of The International Ergonomics Association's 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, NL, 2006.
J Dul, WP Neumann (2005) Ergonomics Contributions to Company Strategies. In Proceedings of the
10th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid
Automation - HAAMAHA 2005, San Diego, USA
C Sundström-Frisk, G M Hägg (2006) Knowledge gone astray? In Proceedings of 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, 24–27 September 2006, Hämeenlinna,Finland.
S Å Hörte (2006) Styles of research in ergonomics. In Proceedings of 38th Annual Congress of the
Nordic Ergonomics Society, 24–27 September 2006, Hämeenlinna, Finland.
K Kähäri, M Eklöf (2006) Are there ways to succeed with a joint and interacted work environment
management in performing art organisations? In Proceedings of 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, 24–27 September 2006, Hämeenlinna, Finland.
J Laring, M Åteg, I-M Andersson, K Kähäri, R Lindahl, G Neely, O Nygren, G Rosén (2005) Methods
for motivation to an integrated, functioning and continuous work environment work. In Proceedings of the 37th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society (NES), 10-12 October 2005,
Oslo, Norway.

284

L Lindbeck, J Eklund, B Hansson (2006) Does Work Environment Interventions Really Change Anything? In Proceedings of 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, 24–27 September 2006, Hämeenlinna, Finland.
P Odenrick, J Karlsson, E Flemström, M Christmansson (2007) Learning processes in a national research programme focusing on working environment processes. In proceedings of the Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society (NES), 1-3 October 2007, Lingatan, Sweden.
W P Neumann, J Dul (2005) Workshop Report: Ergonomics’ Contributions to Company Strategies. In
Proceedings of the 37th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society (NES), 10-12 October 2005, Oslo, Norway.
G Rosén, I-M Andersson, M Åteg (2005) Moveit. Improved motivation and engagement for hazard
control. In proceedings of IOHA 6th International Scientific Conference, Pilanesberg National
Park, South Africa, 19 - 23 September 2005.
G Rosén, I Andersson, M Christmansson, G Hägg, O Nygren, B Rydstedt (2004) SMARTA – en bred
FoU-satsning för effektiviserat arbetsmiljöarbete. Nordiska Arbetsmiljömötet 2004.

Symposium & Workshops etc.
W P Neumann (2007) “Connecting Human Factors to Corporate Strategies for Better Implementation” Pre-conference workshop offered at the 38th Annual Conference of the Association for Canadian Ergonomists (ACE), Toronto, Oct 14-17.
W P Neumann, J Dul (2006) “Linking Ergonomics and Corporate Strategy” Pre-Conference workshop
at the Association of Canadian Ergonomists Annual Conference, Banff, 2006.
W P Neumann, J Dul (2006) “Interactive Session: Linking Ergonomics and Corporate Strategy”. The
International Ergonomics Association’s 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, NL, July
10-14

Fristående bokkapitel
J Dul, W P Neumann (2007) Ergonomics contributions to company strategies. In: Singh, SK (ed.)
Ergonomics – Beyond Health and Safety, ICFAI University Press, Kolkata, India.
J Dul, W P Neumann, (2007) The strategic business value of ergonomics. In: Pikaar, R., Konningsveld,E., Settels, P. (eds.), Meeting Diversity in Ergonomics. Elsevier, Amsterdam.

285

Följande rapporter har publicerats i Högskolan i Halmstads rapportserie ”Forskning i Halmstad”.
1. Sven-Olof Olsson, 1995, Medeltida danskt järn: framställning av och handel med järn
i Skåneland och Småland under medeltiden
2. Sven-Olof Olsson, 1999, Från Absalon till Järnmölle och Galtabäck - länkar i halländsk medeltid : rapport från konferensen Tvååker för 800 år sedan: jordbruk och
järn, handel och sjöfart: den 17-19 oktober 1997
3. Jörgen Johansson, 1999, Regionalisering och internationalisering i Halland - politik
och statsvetenskap i ett epokskifte
4. Ulla Tebelius, Marie Ericsson, 2001, Demokrati som procedur eller engagemang.
Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan
5. Margaretha Milsta, Ulla Tebelius, 2003, Att leda lärmiljöer - att leda i lärande miljöer
6. Magnus Lindmark, Sven-Olof Olsson, Ronny Pettersson, 2002, Miljö-ekonomihistoria
7. Håkan L. Kolsmyr, Sven-Olof Olsson, 2003, Arkiv i Halland: En vägledning till arkiven i länet
8. Jörgen Johansson, 2004, Regionalisering och kommunal självstyrelse – halländska
kommuner i en regional miljö
9. Ulla Tebelius, Christina Aderklou, Lotta Fritzdorf, 2003, ITiS som incitament till
skolutveckling: den nationella utvärderingen av IT i skolan: surveystudien, 2000-2003
10. Jörgen Johansson, 2005, Regionförsök och demokrati - demokratisk legitimitet och
regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland
11. Roland Ahlstrand, 2006, Strategier i tiden. En studie av telekomföretaget Ericssons
nedläggningar i Norrköping och Linköping
12. Anita Franke, Barbro Arvidsson Barbro, Bertil Gustafsson, 2007, Högskolepedagogisk
handledning: erfarenheter av pedagogisk förnyelse vid Högskolan i Halmstad
13. Karl-Gunnar Hammarlund, Tomas Nilson (redaktörer), 2008, Technology in Time,
Space, and Mind: Aspects of Technology Transfer and Diffusion
14. Jonas Svensson, Arvidsson Stefan (redaktörer), 2008, Människor och makter: En introduktion till religionsvetenskap
15. Hans Bengtsson, Anders Mellbourn (redaktörer), 2008, Säkerhet och sårbarhet: Hur
skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan
16. Karl-Gunnar Hammarlund (redaktör), 2009, Borders as Experience
17. Ulrika Sjöberg, Negotiating cultural and mediated spaces: being a ’Swede” in Greece
18. A. Nelson, P. Björk, J. Trolle-Schultz Jensen, M. Nilsson, A-K. Witt, 2009, De första
”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar: Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012

286

19. Jörgen Johansson, Johan Rydstedt, Att styra regionala utvecklingsprocesser – om demokrati, jämställdhet och lärande i regional utveckling
20. Sven Åke Hörte, Marita Christmansson (redaktörer), 2009, Perspektiv på arbetsmiljöarbete

287

