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1. ARBETE, ARBETSMILJÖ OCH ARBETSMILJÖARBETE

SVENÅKEHÖRTE
2

Inledning

Det finns flera, delvis konkurrerande sätt att se på vad som avses med arbetsmiljö och ar-
betsmiljöarbete. 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 perso-
ner och inom olika professioner. Man kan tala om mer eller mindre snäva sätt att se på be-
greppen 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 ar-
betsmiljöfrågorna 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 ut-
ifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Därefter tas en diskussion upp om miljö- och arbetsmiljö-
begreppen, och ett förslag till modell för hur man kan se på arbetsmiljöarbete, utifrån be-
greppen intention, konsekvens och effekt. Efter en kort diskussion av arbetsmiljöarbete ur
ett internationellt perspektiv sammanfattas det perspektiv på arbetsmiljöarbete som diskus-
sionen har lett fram till.

Vad är arbete?

Arbete har under århundradenas lopp uppfattats på mycket olika sätt. Låt oss först konstate-
ra att arbete har såväl negativa som positiva konnotationer. Franskans ”travail” har sitt ur-
sprung i beteckningen på ett tortyrinstrument och engelskan ”labour” betydde ursprungli-
gen ”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 syn-
dafallet, och det verkar som om människan aldrig gjort sig fri från drömmen om den arbets-
fria 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 icke-
arbetande aristokraternas liv. Bland andra följde Adam Smith 1776 den här idén i sin beröm-
da 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 fö-
respråkat 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” definie-
ras 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 perspek-
tiv 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 akti-
viteter. 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 pro-
duktionen 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 ekono-
misk 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 förbruka-
rens 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 över-
leva 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 över-
väga. Människans arbete sker i relation till den fysiska naturen, ofta i ett socialt samman-
hang och detta samspel äger rum i en kulturell kontext, vilket för oss över till begreppen mil-
jö, 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 om-
givningen 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 konsta-
tera 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 Natio-
nalencyklopedin 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) kompo-
nenter. 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 fysis-
ka, 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 om-
givningsförhållandena förändras.
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Som avslutning på det här avsnittet om vad arbetsmiljö kan anses vara, kan det vara av in-
tresse 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 terminolo-
gin inom den lagstiftning som växte fram under samma period. Arbetarskyddsnämnden in-
rättades 1942 genom ett avtal mellan LO och SAF och Arbetarskyddsstyrelsen, den centrala
myndigheten för arbetarskyddsfrågor, tillkom 1949 och ingår i Arbetarskyddsverket (bilda-
des 1972).

Efterhand har perspektivet vidgats och i den svenska arbetsmiljölagen från 1977 är målsätt-
ningen att miljön skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseen-
de 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 Arbetsmil-
jöfonden och Arbetsmiljöinstitutet, som har sin grund i forskningsavdelningen vid Arbetar-
skyddsstyrelsen och blev ett självständigt institut 1987. Termen arbetsliv, som skapades
1975, började också vinna insteg i den nya terminologin, vilket Arbetslivsinstitutet, som ska-
pades 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. föränd-
ringsarbete, 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 (an-
passa) 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 informationssprid-
ningen. 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 för-
bättra arbetsmiljön. Deras beslut och handlingar är baserade på olika typer av överväganden
och de besluten och handlingarna har såväl direkta som indirekt konsekvenser för verksam-
heten 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 konse-
kvensen 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 beslu-
tet 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 meto-
dik (PEM) för mätning av bl.a. terpener vid några sågverk hade intentionen att ge de anställ-
da, 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 hand-
ling/beslut

Ja t.ex. införa SAM t.ex. åtgärder vid varsel
p.g.a. arbetsbrist

arbetsmiljökon-
sekvenser?

Nej t.ex. använda PEM under fel omstän-
digheter

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 ar-
betsbrist föreligger, och att några anställda därför måste varslas om uppsägning. Dessa åt-
gärder vidtas inte med arbetsmiljöintentioner men de har förvisso effekter på den psykoso-
ciala 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 Westlan-
ders diskussion om hur forskare har sett på (psykosocial) arbetsmiljö. Det är en sak att försö-
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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 perspek-
tiv, eftersom arbetsmiljökonsekvenserna uppstår som en kombinerad effekt av beslut och
handlingar som har arbetsmiljöintentioner och beslut och handlingar som inte alls har såda-
na intentioner. Detta är naturligtvis en besvärlig fråga att hantera vid försök att mäta ar-
betsmiljöarbetets 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 hel-
hetsperspektiv, eller ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöarbetet. Det finns dock en risk med
ett sådant perspektiv om det innebär att allt inkluderas; därmed förlorar arbetsmiljöbegrep-
pet 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 bo-
skillnad. Min avsikt är mer att diskutera hur man kan se på en sådan uppdelning än att försö-
ka 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 förhål-
landen som förknippas med arbete. Vi kan t.ex. notera en utveckling mot att allt fler områ-
den 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 omfatta-
des 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 arbets-
miljöarbete (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 ”arbetsmil-
jöns beskaffenhet”. Där sägs bl.a. att arbetstagaren ska ha möjlighet att medverka i utform-
ningen 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 ar-
betstid och möjligheter till variation, social kontakt, samarbete, sammanhang mellan enskil-
da arbetsuppgifter, personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmäs-
sigt 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 en-
skilde 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 kon-
staterades 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 ver-
kade under 1990-1995 och de fyra första åren ägnades främst åt att ge stöd åt utvecklings-
projekt på arbetsplatser i form av s.k. arbetsplatsprogram. Arbetsplatsprogrammen syftade
till att ge arbetsgivare stöd i arbetet med att rehabilitera långvarigt sjuka, sänka sjukfrånva-
ron och investera i bättre arbetsmiljö. Avsikten var att ta ett stort steg mot ”det goda arbe-
tet” (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 inrik-
tas på att öka antalet arbetsplatser som har systematiskt planerade och uppbyggda rutiner
för arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, och att denna verksam-
het skulle främja produktivitetsutvecklingen och ha en personalekonomisk utgångspunkt
(CESAR-gruppen 1994).

Principerna för vad som skulle ses som det goda arbetet lanserades vid Metallindustriarbeta-
reförbundets 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.” (Metallindustri-
arbetareförbundet 1985, s 128).

Nio principer för det goda arbetet ställdes upp:

1. Trygghet i anställningen – en förutsättning för förändringar
2. En rättvis andel av produktionsresultaten
3. Ett medbestämmande i företagen
4. En arbetsorganisation för samarbete
5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten
6. Utbildning – en del av arbetet
7. Arbetstider utifrån sociala krav
8. En jämlikhet på arbetsplatserna
9. 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. arbetsorga-
nisation 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 arbe-
tets 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 ar-
betsmiljöforskningen. Lennart Lennerlöf konstaterar att den forskningen har bidragit till en
förändrad, bredare syn på arbetsmiljö som har kommit att inkludera nya områden, som tidi-
gare inte räknats till arbetsmiljöaspekterna. Han nämner bland annat aspekter som arbets-
organisation, administration, teknikutformning, sociala relationer, arbetsinnehåll och konse-
kvenser 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 fakto-
rer 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 ska-
pa en arbetssituation som ger förutsättningar för hälsa, välbefinnande, kreativitet och förny-
elseförmåga.

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 ”förbättringsarbe-
te/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 för-
bättra myndighetens förmåga att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt”. Bland de verk-
tyg som brukar nämnas i det sammanhanget är t.ex. Balanced Score Card, verktyg för pro-
cessanalyser och kanske simuleringsverktyg. När man talar om verksamhetsutveckling
nämns ordet arbetsmiljö ofta inte över huvud taget. Däremot kanske det nämns om förbätt-
rad 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 ar-
betsmiljön 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 arbets-
stället som helhet utvecklas i termer av effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.
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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), arbetsorga-
nisation, 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 psykis-
ka 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 män-
niskan 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 ef-
fekt: de påverkar de anställdas upplevelse av omgivningen, eller den fysiska aspekten av ar-
betsmiljön. 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 begrän-
sat till de engelskspråkiga beteckningar som ansluter till det arbetsmiljöbegrepp som disku-
terats ovan, och som inkluderar såväl individnivån (risk, skydd, arbetsglädje osv) som sy-
stem- 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), ”Er-
gonomics” eller ”Human factors”.

Alla uttrycken förekommer internationellt och det vore fel att säga att det finns en interna-
tionell konsensus om begreppens innebörd. Många olika definitioner förekommer och de
som nämns nedan ska ses som exemplifieringar, om än exempel hämtade från centrala aktö-
rers 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 arbetsmiljö-
konsekvenser 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 be-
grepp 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 ameri-
kanska National Institute for Occupational Safety and Health, (NIOSH 2006) anger t.ex. föl-
jande 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 lönsam-
hetsperspektivet 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 för-
utsättningar 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 neg-
ligeras.

De engelska beteckningar som närmast kan sägas motsvara begreppen arbetsmiljö och ar-
betsmiljöarbete 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. Det-
ta 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 appli-
cation 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 in-
tended 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 in-
teraktion 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 arbets-
vetenskap. Det finns ingen av alla accepterad definition av begreppet arbetsvetenskap. Be-
greppet används av såväl medicinare, tekniker, beteende- och samhällsvetare som humanis-
ter, med lite varierande innebörd. I den granskning som Högskoleverket gjort av den forsk-
ning och utbildning som bedrivs vid våra lärosäten under beteckningen arbetsvetenskap ur-
skiljdes till exempel sju inriktningar:

1. den ingenjörsmässiga (människa–maskininteraktion)
2. den naturvetenskapliga med betoning på arbetsmiljö och miljöfaktorer
3. den medicinskt kognitionspsykologiska
4. den pedagogiska varianten (lärande i arbetslivet)
5. den arbetsmarknads- och human resource management-fokuserade
6. den genusinriktade arbetsvetenskapen
7. allmän samhällsvetenskaplig arbetslivsforskning (som började kallas för ar-

betsvetenskap först på 1980-talet). (Högskoleverket 2004; Högskoleverket 2006)

I en skrift som publicerats av Göteborgs universitet om utvecklingen av den arbetsveten-
skapliga 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, häl-
sa, komfort, trivsel, självförverkligande, arbetsmöjligheter och arbetsprestation, allt sett mot
bakgrund av de yttre förutsättningarna” (Lundgren, Luthman & Elgstrand 1987). De pro-
blemområden, 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 ar-

betsschemat är anpassat till människans fysiska förutsättningar,
4. de intellektuella krav som arbetet ställer,
5. hur enskilda arbetsmoment sammanföras till i undergrupper i den totala arbetsfölj-

den,
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 speci-
alkunskaper 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 ergono-
mibegreppet. 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 problemområde-
na, 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 in-
ternationellt 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 hete-
rogena arbetsvetenskapliga fältet, många beröringspunkter med den internationella, breda-
re definitionen av ergonomi, även om det finns centrala aspekter av arbetsmiljöfrågor som
ligger utanför det fältet. Den forskningsaktör i Sverige som försökte omfatta arbetsmiljö-
forskningens alla aspekter var Arbetslivsinstitutet. Efter nedläggningen av detta institut finns
inte längre någon samlande aktör inom fältet.
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