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Sammanfattning 
I Sverige har arbetsgivare en skyldighet att följa Arbetsmiljölagen [AML] (SFS 
1977:1160). För att hålla sig uppdaterade på vad som händer inom 
arbetsmiljöområdet kan de använda sig av arbetsmiljöinriktade 
företagsutbildningar. Två områden som det idag ges ett flertal 
företagsutbildningar inom är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
hantering av risker med härdplaster. Det första syftar till att öka förståelsen i vad 
som krävs för att upprätta ett fungerande SAM enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och det andra till att det finns lagkrav på att utbilda personal som 
hanterar produkter innehållande härdplaster. 
 
Denna studie syftade till att undersöka hur arbetsmiljöutbildningar inom två 
olika områden är utformade med avseende på innehåll och omfattning. Vidare 
syftade studien till att undersöka vilka metoder som används för att nå ut till 
utbildningsmottagarna. De två områdena som undersöktes var utbildningar inom 
SAM och härdplastutbildningar.  
 
En kvalitativ intervjustudie utfördes på fyra utbildare för att undersöka deras syn 
på arbetsmiljöutbildningar inom SAM och hantering av risker vid hantering av 
produkter innehållande härdplastkomponenter. Två av utbildarna kom från 
företagshälsovården och två från Prevent. 
 
Innehållsmässigt uppfattades utbildningarna vara relativt lika, där utbildningar 
inom SAM fokuserade på: AML, SAM och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 
För härdplastutbildningarna uppfattades fokus ligga på vilka exponeringsrisker 
som finns, hur de ska undvikas och hur de ska upptäckas med hjälp av 
riskbedömningar. Det som varierade mellan de undersökta aktörerna var längden 
på utbildningarna och utbildningsmetodiken. De kortare utbildningarna var av 
mer föreläsande karaktär medans de längre hade mer praktiska inslag i form av 
riskbedömning och andra gruppövningar.  
 
De undersökta aktörerna uppfattades täcka in det mesta och ha kommit långt 
med deras utbildningskoncept. Det som uppfattas kunna påverka 
utbildningskvaliteten är beställarnas önskemål om att korta ner utbildningarna. 
Vad gäller utbildningarna inom SAM, som typiskt är inriktad till chefer, skulle 
dock mer fokus kunna läggas på att förmedla vikten av hur viktigt ledarskap och 
delaktighet är för att främja arbetstagarnas arbetsmiljö. 
  



 

Abstract 
In Sweden, employers have an obligation to follow the Working Environment 
Act [WEA] (SFS 1977:1160). To keep up to date on what is happening within 
the work environment field, they can make use of work environment-oriented 
company training lectures. Two areas that today are given a number of company 
training lectures in is Systematic Work Environment Management (SWEM) and 
the management of the risks of thermosets. The first aims to increase 
understanding of what it takes to establish a functioning SWEM according to the 
Work Environment Authority and the other to fulfil the legal requirement to 
train personnel who handle products containing thermosets. 
 
This study was designed to investigate the company training lectures in two 
different areas with respect to the content and scope. Furthermore, the study also 
aimed to investigate the methods used to reach out to the training recipients. The 
two areas examined were SWEM and thermosets. 
 
A qualitative study was carried out on four lecturers to examine their approach 
to educating recipients in SWEM and management of risks in the handling of 
products containing thermosetting plastic components. Two of the trainers came 
from occupational health service companies and two from Prevent. 
 
In terms of content, the lectures given were perceived as relatively similar, 
where training in SWEM focused on: WEA, SWEM and psychosocial work 
factors. The thermoset training was perceived to focus on the exposure risks, 
how to avoid them, and how they should be detected through risk assessments. 
The length of training and education methodology varied between the surveyed 
participants. The shorter courses were more lecturing character while the longer 
had more practical elements in the form of risk assessment training and other 
group activities. 
 
The surveyed participants were perceived to cover most aspects and to have 
come a long way with their training concepts. The limiting factor that affects the 
quality of education was perceived to be the client's desire to shorten the 
courses. As for courses in the SWEM, which are typically given to managers, 
more focus could be put on communicating the importance of leadership and 
participation to promote workers' work environment.  
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1 Bakgrund 
Intresset för en god arbetsmiljö ökar globalt. Det är inte alltid lätt för företagen 
att hålla sig uppdaterade i vad som sker inom arbetsmiljöområdet då det 
konstant kommer nya bestämmelser i form av lagar, författningssamlingar och 
standarder. Olika företag har olika stort intresse i att själva driva sitt 
arbetsmiljöarbete – det förekommer allt från de som endast vilja följa lagen till 
de som försöker förgylla sina anställdas arbetsmiljö till vilket pris som helst.  
 
Företagsutbildningar inom arbetsmiljöområdet kan vara av intresse för alla typer 
av företag, inom alla olika typer av branscher. Anledningen till att använda sig 
av utbildningarna kan vara allt från myndighetskrav till att öka kunskapen om 
arbetsmiljö inom företaget. Ett exempel på område där det är myndighetskrav på 
att utbildningar ges är vid hantering av produkter innehållande 
härdplastkomponenter.  
 
I Sverige är det inskrivet i arbetsmiljölagen [AML] (SFS 1977:1160) att 
arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Krav på hur 
arbetsgivaren ska bedriva SAM finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS) 2001:1. Det finns inget krav på att genomgå 
utbildningar i SAM, men det är arbetsgivarens uppgift att se till att de som 
driver arbetet med SAM besitter tillräcklig kunskap för uppgiften. För att 
förvärva sig tillräckligt med kunskap kan företagen ta hjälp av till exempel 
företagshälsovården (FHV) för att utbilda sig i hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 
 
Ett tecken på att intresset för utbildningar inom arbetsmiljö är stort kan ses i till 
exempel fackförbundet LOs enkätundersökning för skyddsombud i anslutna 
förbund år 2012. Där svarade bland annat 43 procent av de tillfrågade ansåg att 
de var i behov av utbildning inom SAM och 30 procent att de var i behov av 
utbildning inom kemiska arbetsmiljörisker (Gellerstedt, 2012).  
 
Med motiveringen att utbildningarna är så olika i sin natur, där den ena 
förekommer till stor del på grund av myndighetskrav och den andra som en 
hjälp i arbetet, har i detta examensarbete de två områdena (1) utbildningar inom 
SAM och (2) utbildningar i risker med hantering av härdplastkomponenter 
(härdplastutbildningar) valts som område för fördjupning. 
 
1.1 Arbetsmiljö 
Ordet arbetsmiljö användes för första gången i tryck 1943 men blir allmänt 
accepterat först i början på 1970-talet. På 1970-talet var arbetsmiljön ett hett 
ämne i Sverige då industrins framfart visat sig haft ett högt pris för 
arbetstagarna. År 1974 fördes ordet in i svenska akademins ordlista 
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(Arbetsmiljöverket, 2015a). Arbetsmiljön delas idag in i två huvudkategorier: 
fysisk arbetsmiljö samt psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Med fysisk 
arbetsmiljö menas delar av miljön som påverkar den mänskliga kroppen fysiskt. 
Fysisk arbetsmiljö innefattar bland annat fysisk belastning, fysikaliska faktorer: 
termiskt klimat, ljud, vibrationer, ljus och strålning samt kemiska hälsorisker 
(Bohgard m.fl., 2015). Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön handlar om 
sampel mellan individen, organisationen och arbetssituationen. Aspekter som 
ofta nämns som viktiga för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är: 
egenkontroll, delaktighet och inflytande i arbetslivet. Vidare anses aspekter som 
handlar om ledarskap, arbetsgruppens dynamik och hantering av 
mellanmänskliga konflikter nära kopplade till dessa (Bohgard m.fl., 2015). 
 
Trots tidigare försök omsattes de sociala och organisatoriska faktorerna av 
arbetsmiljön i juridiskt bindande föreskrifter först den 31 mars 2016 då 
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i 
kraft. 
 
1.1.1 Arbetsmiljöutvecklingen i Sverige 
Följderna av industrialismens framfart hade år 1890 nått så långt med olycksfall 
och sjukdomar att riksdag och regering inrättade en yrkesinspektion i Sverige. 
Yrkesinspektionen hade i uppgift att övervaka säkerheten och att ge råd om 
risker på arbetsplatserna. I slutet av 1890-talet fanns det ett 30-tal fackliga 
organisationer i Sverige och Landsorganisationen i Sverige (LO), som är ett 
samarbete mellan fackförbunden, bildades (Arbetsmiljöverket, 2015a).  
 
Den internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för 
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, bildades år 1919 och Sverige anslöt sig år 
1920. ILO är uppbyggt kring principen att regering, arbetsgivare och fackliga 
förbund ska samarbeta för global social rättvisa. Sverige gick från ett av det 
fattigaste till ett av de industriellt mest framgångsrika länderna i den industriella 
delen av världen under första hälften av 1900-talet. Samarbete kring 
arbetarskyddet tilltog och år 1938 undertecknades ett avtal om arbetarskydd 
mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och LO, vilket blev starten på 
flera decennier av arbetsfred i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2015a).  
 
År 1942 bildades Arbetarskyddsnämnden av LO och SAF för att analysera 
orsaker till det växande antalet arbetsolyckor i Sverige. De använder sig av 
utbildningar, rådgivning och informationsspridning. Arbetarskyddsnämnden 
bytte namn till Prevent år 2000. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
bildades 1944 då tjänstemännen börjar inse behovet av fackligt stöd på grund av 
de ökade i antal, samt otryggheten som rådde i efter andra världskriget. 
Företagsläkarföreningen bildas 1946 då behovet av industrinära kompentens 
växer i takt med industrisamhällets framfart. Syftet är bland annat att meddela 
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riktlinjer för industriell hälsovård och att främja yrkeshygienisk kunskap och 
forskning. Den första företagshälsovårdscentralen startas i Karlstad 1953 
(Arbetsmiljöverket, 2015a).  
 
I samarbetsavtalet mellan LO och SAF år 1948 introducerades, med inspiration 
hämtad från Taylorismen, metod-tid-mätning (MTM). Tanken var att 
effektivisera löpande-band-arbetet inom industrin. Arbetssättet fick mycket 
kritik för det ökade tempot och ensidiga innehållet. LO varnade för arbetshetsen 
då olycksfall, ohälsa och enformighet ökar på arbetsplatserna. Samtidigt manade 
de till lugn då de ansåg att fördelarna med rationaliseringen övervägde dess 
nackdelar. MTM-metoden användes fram till 1980-talet på ett 100-tal företag. 
Arbetarskyddsstyrelsen inrättades och blev chefsmyndighet för 
yrkesinspektionen år 1949. Industrin framfart i Sverige hade år 1971 visat sig 
haft ett högt pris. I en enkätundersökning av LO visar det sig att 80 procent av 
medlemmarna besväras av fysiska arbetsmiljöproblem (Arbetsmiljöverket, 
2015a).  
 
Ökat tryck på stärkt inflytande ledde till ny lagstiftning om bland annat lagen 
om anställningsskydd (LAS), medbestämmande och facklig rätt till 
representation i aktiebolagens styrelser. Arbetarskyddsstyrelsen påpekade redan 
1980, i anvisningarna om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 
1980:14), att arbetsförhållandena inte bara ska vara riskfria utan även svara för 
behov av eget ansvarstagande, möjlighet till engagemang och arbetsglädje. Att 
omsätta dessa faktorer i juridiskt bindande föreskrifter misslyckades dock via 
två försök, ett på 1990-talet och ett i början av 2000-talet. Båda gångerna satte 
arbetsgivarna stopp för förslagen (Arbetsmiljöverket, 2015a).  
 
År 1984 började Sverige ansluta sig till Europeiska Gemenskapens (EG, numera 
Europeiska Unionen, EU) regelverk och ett avtal om arbetsmiljö skrevs under. 
Det innebar att Sverige måste anpassa sig till EU:s produktdirektiv och 
miniminivåerna av arbetsmiljödirektivet vid utförande av svenska föreskrifter.  
 
År 1976 infördes stadsbidrag till FHV för att främja tillgång till företagsvård. 
Stadsbidragen drogs in i lågkonjunkturen 1992 vilket ledde till kraftiga 
nedskärningar inom FHV och tre fjärdedelar av alla företagsläkare försvann 
under de följande 15 åren. En motivering till det slopade bidraget var att FHV 
hade tagit en för stor riktning mot sjukvård istället för förebyggande insatser, 
och bidraget ansågs verka i den oönskade riktningen enligt statliga 
undersökningar.  
 
När Sverige blev fullvärdig medlem i EU 1995 var alla EU:s regler om 
arbetsmiljö införda i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS). 
Arbetsmiljöverket bildades 2001 och satsningar gjordes på nyanställningar. 
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Målet var att Sverige ska följa ILO:s rekommendation om en inspektör per 10 
000 anställda. Med den nya borgerliga regeringen stramas arbetsmiljöverkets 
budget kraftigt åt år 2007 och arbetslivsinstitutet läggs ned och Sverige förlorar 
sin samlade arbetslivsforskning. I dagsläget skjuter regeringen in medel för att 
arbetsmiljöverket ska kunna beställa kunskapsöversikter om risker och 
frågeställningar som är av vikt inom arbetsmiljöområdet (Arbetsmiljöverket, 
2015a). 
  
1.2 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen [AML] (SFS 1977:1160) antogs av riksdagen 1977 och 
började gälla den 1 juli 1978. I AML används en helhetssyn vilket innebär att 
alla faktorer som påverkar arbetstagarens hälsa är av intresse. Inte bara de 
fysiska och kemiska riskerna utan även de psykosociala och organisatoriska 
aspekterna av arbetsmiljön får utrymme i AML. Arbetsmiljöverket har ansvar att 
precisera krav i föreskrifter som också kan innehålla straffsanktioner 
(Arbetsmiljöverket, 2015a). I AML står det att arbetsgivaren har huvudansvaret 
för arbetsmiljön, vilket även innebär att de är skyldiga att veta vilka delar av 
AML och vilka föreskrifter som är tillämpbara på deras arbetsplats 
(Arbetsmiljöverket, 2015c). 
 
1.2.1 Historia 
Redan 1890 började lagen om yrkesfara gälla i Sverige. Lagen lade grunden för 
arbetarskyddslagstiftningar och hade som syfte att genom kontroll och 
rådgivning göra det framväxande industriarbetet säkrare. Till en början gällde 
yrkesfarelagen endast privata industriföretag och innehöll regler om lokaler, 
maskiner och redskap. År 1895 utökades yrkesfarelagen att gälla industrier som 
drevs av staten eller kommunen. År 1900 infördes stärkt skydd för minderåriga 
och kvinnor i lagen, där deras ”användande i industriellt arbete” ska övervakas 
av yrkesinspektionen (Källberg, 1999). 
 
År 1912 ersätter lagen om arbetarskydd yrkesfarelagen, och med den kom även 
ökad tillsyn. Den omfattar industriarbete och även byggnads- och 
anläggningsarbeten. Samma år fick även arbetstagarna lagfäst rätt att utse en 
representant som ska samråda med yrkesinspektionen, en början på det som idag 
kallas skyddsombud. År 1931 ökade skyddsombudens inflytande då de fick 
laglig rätt att komma med klagomål på arbetsförhållandena till arbetsgivare och 
yrkesinspektionen. En ny lag om arbetarskydd trädde i kraft 1949 som omfattar 
verksamheter som främst sysselsätter kroppsarbetare. I lagen skrevs det in att 
skyddsombud ska utses på arbetsplatser där minst fem personer är sysselsatta. 
Skyddskommitté, en kommitté bestående av representanter för arbetsgivare och 
arbetstagare, blev obligatoriskt på arbetsplatser med fler än 50 anställda. 
Skyddsombudens befogenheter stärktes ytterligare i ändringar av 
Arbetarskyddslagen 1974, då de gavs rätten att stoppa arbetet i väntan på 
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yrkesinspektionens ingripande. Med ändringarna fick även yrkesinspektionen 
rätt att ställa ut vite på företag som missköter sig (Arbetsmiljöverket, 2015a). 
 
1.3 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som bildades genom en 
sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionens tio distrikt 
år 2001 (Arbetsmiljöverket, 2015a). Arbetsmiljöverkets roll kan beskrivas med 
följande citat: 
 

” Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att 
arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en 

bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, 
inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.” – 

(Arbetsmiljöverket, 2016a) 
 
Enligt Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) har Arbetsmiljöverket rätt 
meddela föreskrifter om bestämmelser som rör arbetsmiljöarbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2015d). Detta görs vanligtvis via Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS) som idag består av cirka 80 föreskrifter som täcker 
olika aspekter av arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015b). En del av 
föreskrifterna är tillämpbara på alla arbetsplatser, till exempel föreskriften om 
SAM (AFS 2001:1). Andra föreskrifter är mer specifika och tillämpas på 
arbetsplatser där det är relevant, till exempel föreskrifterna om kemiska 
arbetsmiljörisker (AFS 2014:43).  
 
1.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett svensk lagstadgat ledningssystem 
som innefattar krav på att arbetsgivaren aktivt ska arbeta för att förbättra 
arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
 
1.4.1 Historik 
Kraven på ett förebyggande arbetsmiljöarbete fördes år 1991 in i 
arbetsmiljölagen för att få arbetsgivaren att ta sitt ansvar i att driva 
verksamheten mot en säker och sund arbetsmiljö. Kraven utvecklades vidare och 
1993 kom föreskriften om internkontroll (AFS 1992:6). Föreskriften om 
internkontroll utvecklades och blev systematiskt arbetsmiljöarbete år 2001 (AFS 
2001:1). På 1970-talet kom statliga arbetsmiljöreformer i Sverige. Kraven på 
SAM kommer från att huvudaktören, arbetsgivaren, bedömts ha engagerats 
otillräckligt efter reformerna (Frick & Johansson, 2013). Arbetsmiljöarbetet 
ansågs haft en så kallad sidovagnsroll, det vill säga att den sköttes fritt från 
verksamheten. Tidskriften Arbetarskydd skrev till exempel 1988 att fler 
arbetstagare trodde att skyddsombudet ansvarade för arbetsmiljön än 
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arbetsgivaren (Frick & Johansson, 2013). Arbetsmiljökommissionen, som utsågs 
av staten att komma med förslag för att minska arbetsrelaterade skador och 
ohälsa (Kommittédirektiv 1988:63), kom under år 1990 fram till att det inte 
räckte med krav på vad arbetsgivaren ska göra mot olika risker, utan även hur 
denne ska göra för att uppfylla kraven. 
 
SAM innebär krav på tre olika nivåer som vuxit fram efter flertalet utredningar 
och rapporter (Frick & Johansson, 2013): 

- Nivå 1 – Vad ska göras? 
o Arbetsmiljökommissionen fick ett principutkast av en arbetsgrupp 

inom Arbetarskyddsstyrelsen (ihop med yrkesinspektionen numera 
Arbetsmiljöverket) som skulle täcka hälso- och olycksrisker. 
Rapporten var främst fokuserad på hur man skulle undvika olyckor 
genom så kallad safety management, det vill säga rutiner för att 
upptäcka och åtgärda risker. En arbetsgrupp inom 
Arbetsmiljökommissionen tittade samtidigt på hur organisatoriska 
risker skulle integreras i arbetsmiljöarbetet. Det kan sägas att dessa 
två underlag utgjorde vad som ska göras i ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och vilken organisationsutveckling som krävs för 
att få det gjort. 

- Nivå 2 – Vem ska göra det? 
o Den första färdiga föreskriften om internkontroll (AFS 1992:6) 

kom att likna utkastet från Arbetarskyddsstyrelsen där behovet av 
organisatoriska aspekterna utelämnades. Utöver safety management 
betoningen togs det även upp att arbetsmiljöarbetet skulle fördelas 
och att personerna som driver det får tillgång till tillräckliga medel. 
EU-krav på bättre implementation av ramdirektivet (89/391/EEC) 
ledde senare till hårdare krav på förutsättningar för de som driver 
arbetsmiljöarbetet (AFS 2003:4).  

- Nivå 3 – Styrning och egenkontroll 
o Med styrning och egenkontroll menas att arbetsgivaren själv ska ta 

ansvar för att ständigt följa upp och förbättra arbetsmiljöarbetet 
utan påtryckningar från en extern myndighet. 

 
De tre nivåerna som tas upp återfinns i olika paragrafer av föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
 
1.4.2 Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) beskrivs kraven på hur SAM ska bedrivas i 12 paragrafer. Definitionen 
av SAM enligt föreskriften är som följer: 
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”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.” – (AFS 2001:1, 2 §) 

 
I föreskriften beskrivs att SAM ska bedrivas som en naturlig del i verksamheten 
där arbetstagare och skyddsombud ska ha möjlighet att medverka. Det ska 
finnas en arbetsmiljöpolicy och rutiner över hur SAM ska gå till. Om företaget 
har tio eller fler arbetstagare så ska arbetsmiljöpolicyn och rutinerna vara 
skriftligt dokumenterade. Vidare beskrivs att uppgiftsfördelning av hur SAM 
bedrivs ska ske i verksamheten. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att 
personerna som blir tilldelade uppgifter har tillräckligt med kunskap, 
befogenheter och resurser för att genomföra de tilldelade uppgifterna. Även 
uppgiftsfördelningen ska dokumenteras när det är tio eller fler arbetstagare i 
verksamheten. Slutligen tas arbetet med riskbedömning, åtgärder och 
uppföljning upp i föreskriften. Arbetsgivaren ska regelbundet genomföra 
riskbedömning av verksamheten. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. 
Åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö om 
riskbedömningen indikerar annat. Om åtgärderna inte genomförs direkt så ska 
de föras in i en skriftlig handlingsplan. Åtgärderna ska kontrolleras. Varje år ska 
en uppföljning göras av SAM, uppföljningen ska dokumenteras om det finns tio 
eller fler arbetstagare i verksamheten. 
 
Det nämns även i föreskriften att om kompentens saknas för att genomföra SAM 
på ett bra sätt så ska hjälp tas från FHV eller liknande.  
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För att förtydliga arbetet med SAM har Arbetsmiljöverket tagit fram ett 
dokument med vägledning för hur SAM ska implementeras i praktiken 
(Arbetsmiljöverket, 2014b). Figur 1 visar vad som beskrivs i vägledningen som 
de centrala delarna av SAM. Att det är ett hjul symboliserar att 
arbetsmiljöarbetet ska pågå kontinuerligt med återkommande aktiviteter. Vissa 
viktiga detaljer saknas dock i denna beskrivningen. I vägledningen finns även en 
mer detaljerad bild över hela processen med SAM, där även nödvändiga 
ledning- och stödprocesser som samverkan, rutiner, uppgiftsfördelning, 
tillräcklig kompetens och arbetsmiljöpolicy finns återgivna. 
 

 
Figur 1. Centrala aktiviteter i SAM, inspiration hämtad från Arbetsmiljöverkets 
vägledning om hur SAM ska bedrivas (Arbetsmiljöverket, 2014b). 
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1.4.3 Enkätstudier om tillämpning av SAM i företagen 
I fackförbundets TCO:s enkät till skyddsombuden 2012 svarade drygt 50 
procent att SAM fungerar fullt ut på deras arbetsplatser och drygt 90 procent att 
det åtminstone bedrivs delvis (TCO, 2012). Tabell 1 redovisar hur många 
procent av de tillfrågade skyddsombuden som svarade ja på mer specifika frågor 
om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs. 
 
Tabell 1. Procent ja-svar på frågor om hur SAM bedrivs på arbetsplatsen i 
TCO:s enkätundersökning för skyddsombud (TCO, 2012). 
Fråga Statlig Landsting Kommunal Privat 
Arbetsmiljöarbetet 
bedrivs i 
samverkan mellan 
arbetsgivare och 
arbetstagare 

75 75 76 76 

Arbetsmiljöpolicy 
finns 

82 75 63 84 

Handlingsplaner 
upprättas 

70 69 69 70 

Riskbedömningar 
görs 

69 66 63 65 

Arbetsförhållanden 
undersöks 
regelbundet 

64 61 63 69 

Handlingsplaner 
och åtgärder följs 
upp 

53 58 49 60 

Arbetsmiljöarbetet 
fungerar som en 
naturlig del i den 
övriga 
verksamheten 

44 52 39 49 

En tydlig 
uppgiftsfördelning 
finns rörande 
arbetsmiljöarbetet 

40 40 34 44 

 
Tabell 1 visar att enkätsvaren tyder på att det finns brister i uppgiftsfördelning 
och hur arbetsmiljöarbetet fungerar som en naturlig del i verksamheten på 
arbetsplatserna. I samma rapport nämns det även att det är en stor skillnad i 
svaren beroende på hur stora de tillfrågade skyddsombudens arbetsplats är. På 
större arbetsplatser är den en större del som genomför fler delar i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (TCO, 2012).  
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Fackförbundet LO hade en liknande undersökning för deras skyddsombud 
samma år. Frågorna om det systematiska arbetsmiljöarbetet såg lite annorlunda 
ut för dem och utvalda svar redovisas i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Svar på frågor några frågor om SAM i LO:s enkätundersökning för 
skyddsombud (Gellerstedt, 2012). 
Fråga Ja Nej Vet inte  Delvis Arbete 

pågår 
Pågår ett sådant1 systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) på din 
arbetsplats? 

68 20 12 -- -- 

Har ditt företag, din förvaltning eller 
motsvarande undersökt arbetsmiljön 
och bedömt vilka risker för ohälsa 
och olycksfall det finns på din 
arbetsplats? 

48 14 11 -- 26 

Finns det en handlingsplan där det 
framgår när åtgärder i arbetsmiljön 
ska vara vidtagna och vem som har 
ansvaret för det? 

56 10 15 -- 19 

Anser du att planen omfattar de 
åtgärder som krävs för att förbättra 
arbetsmiljön? 

69 12 19 -- -- 

Har dina chefer kunskaper för att se 
och åtgärda riskerna i arbetsmiljön? 

35 9 11 45 -- 

Har dina chefer tid för att driva SAM? 28 17 17 37 -- 
Har dina chefer befogenheter och 
resurser för att åtgärda risker? 

46 7 17 31 -- 

 
Enkätsvaren i Tabell 2 tyder på att chefer har bristande kunskaper i hur SAM 
ska drivas på ett bra och effektivt sätt. 
 
Även Prevent hade en liknande enkät om hur SAM bedrivs på arbetsplatsen, där 
de riktade sig till både skyddsombud och chefer (Prevent, 2012). Enkätsvaren 
visade att det fanns en skillnad i uppfattningen mellan chefer och skyddsombud. 

                                           
1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär bland annat att arbetsgivaren 
regelbundet undersöker förhållandena i arbetet och bedömer riskerna för ohälsa eller 
olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska därefter omedelbart eller så snart det är 
praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall.  
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Till exempel så svarade 51 procent av skyddsombuden och 66 procent av 
cheferna ganska bra eller mycket bra på frågan ”Hur anser du att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på din arbetsplats?”. På frågan ”Hur 
stora kunskaper upplever du att cheferna i ditt företag har i att arbetet med 
arbetsmiljöfrågor” svarade 48 procent av skyddsombuden och 68 procent av 
cheferna ”ganska stora kunskaper” eller ”mycket stora kunskaper”. Även det 
tyder på att det finns brist hos dagens chefer att bedriva ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
1.5 Härdplaster 
Ända sen den första föreskriften om härdplaster kom år 1996 (AFS 1996:4) så 
har det funnits ett krav på att de som utövar och leder arbete med härdplaster 
måste genomgå utbildning. Hantering av härdplastkomponenter är vanligt i 
Sverige och det är ett av få arbetsmiljöområden där det finns krav på att 
arbetstagarnas ska utbilda sig innan arbetet påbörjas.  
 
Utöver utbildningskravet finns det krav på att arbetstagare som sysselsätts med 
arbete där exponering för härdplastkomponenter förekommer ska genomgå 
läkarundersökning. Läkarundersökningen ska ske innan arbetet påbörjas och 
sedan periodiskt med ett bestämt intervall. Ända sen den första föreskriften om 
härdplaster kom år 1996 ska även läkarundersökningen mynna ut i en 
tjänstbarhetsbedömning där det bedöms om arbetstagaren är lämpat för arbete 
med härdplaster.  
 
1.5.1 Föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 
När Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker uppdaterades i 
AFS 2014:43 upphörde föreskrifterna om härdplaster (AFS 2005:18) att gälla. 
Kraven på utbildning, medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning 
behölls men omformulerades något och flyttades in i AFS 2014:43 under 
avsnittet särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa 
processer. Föreskriften innehåller information om ett stort antal kemiska 
arbetsmiljörisker, men det är de så kallade härdplastkomponenterna som är av 
intresse för detta arbete. I föreskrifterna står det att läkarundersökning ska 
erbjudas till arbetstagare som sysselsätts med arbete där hantering av 
epoxiplastkomponenter, formadehydhartser, metakrylater och akrylater med viss 
märkning förekommer (AFS 2014:43). 
 
När arbete med kemiska produkter som innehåller diisocyanater, organiska 
syraanhydrider, vissa akrylater och där isocyanater bildas vid termisk 
nedbrytning ska arbetsgivaren se till att periodisk läkarundersökning genomförs. 
Läkarundersökningarna ska mynna ut i en tjänstbarhetsbedömning (AFS 
2014:43). 
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Alla som leder eller deltar i arbete som kan innebära exponering för produkter 
innehållande diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, 
formaldehydhartser och vissa akrylater ska genomgå utbildning i risker och 
skyddsåtgärder för arbete med dessa produkter. Utbildningen får vara max fem 
år gammal (AFS 2014:43).  
 
Från och med den 1 juni 2017 gäller även sanktionsavgifter om 10 000 kronor 
per arbetstagare vid avsaknad av giltigt utbildningsintyg (AFS 2014:43).  
 
I de allmänna råden till paragraferna i AFS 2014:43 står det att utbildningarna 
minst behöver omfatta:  
 
” 

x Grundläggande kunskaper om kemiska risker. 
x Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras. 
x Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda 
x Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning. 
x Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete. 
x Vilken typ av ventilation som behövs. 
x I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ 

av skyddsutrustning som är lämplig. 
x Teknik för rengöring och sanering. ” – (AFS 2014:43, s. 58) 

 
Härdplastkomponenterna finns även upptagna i föreskrifterna om hygieniska 
gränsvärden (AFS 2015:7), där den högsta tillåtna dagliga exponeringen för de 
olika ämnena finns redovisad. 
 
1.6 Företagsutbildningar inom arbetsmiljö 
Företagsinriktade utbildningar inom arbetsmiljö har erbjudits i Sverige sedan 
Arbetarskyddsnämnden bildades i början av 1940-talet. I dag erbjuds 
utbildningar i arbetsmiljö på olika nivåer av bland annat branschorganisationer, 
fackorganisationer, FHV och produktleverantörer.  
 
Intresset för företagsutbildningar som informationsspridningsform inom 
arbetsmiljöområdet ökar i popularitet. Ett exempel på det ökade intresset är att 
AFA försäkring erbjuder arbetsgivare ersättning när de skickar chefer, 
skyddsombud och arbetsmiljösamordnare på utbildningar inom 
arbetsmiljöområdet (AFA försäkring, 2016). 
 
Prevent erbjuder ett 20-tal olika öppna utbildningar inom arbetsmiljö som ges av 
en föreläsare i föreläsningssal. Utbildningarnas fokus varierar mellan allt från 
introduktionsutbildningar som ”Bättre arbetsmiljö – grundutbildning” till 
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specifika utbildningar som ”Syn och belysning i arbetslivet” och ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete i praktiken”. Utbildningarna varierar mellan tre timmar och 
flera dagar i längd. Utöver de öppna utbildningarna, som innebär att vem som 
helst kan anmäla sig så länge det inte är fullbokat, erbjuds även 
företagsspecifika utbildningar där innehållet kan anpassas efter företagets behov 
(Prevent, 2016). De stora aktörerna inom FHV i Sverige har ett liknande utbud 
vad gäller utbildningar som ges av föreläsare i föreläsningssal, där både öppna 
och företagsanpassade utbildningar finns att tillgå. 
 
Prevent erbjuder även vissa webbutbildningar som är gratis, och en 
distansutbildning i ”Bättre arbetsmiljö”. Arbetsmiljöverket erbjuder ett 10-tal 
webbutbildningar som är gratis, där innehållet varierar mellan allt från 
belastningsergonomi till systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 
2016b). 
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2 Syfte och frågeställningar 
I Sverige har arbetsgivare en skyldighet att följa Arbetsmiljölagen [AML] (SFS 
1977:1160). För att hålla sig uppdaterade på vad som händer inom 
arbetsmiljöområdet kan de använda sig av arbetsmiljöinriktade 
företagsutbildningar. Två områden som det idag ges ett flertal 
företagsutbildningar inom är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
hantering av risker med härdplaster. Det första syftar till att öka förståelsen i vad 
som krävs för att upprätta ett fungerande SAM enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och det andra till att det finns lagkrav på att utbilda personal som 
hanterar produkter innehållande härdplaster. 
 
2.1 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsmiljöutbildningar inom två olika 
områden är utformade med avseende på innehåll och omfattning, dvs vad som 
tas upp på utbildningarna och hur mycket tid som läggs på olika delar. Vidare 
syftar studien till att undersöka vilka metoder som används för att nå ut till 
utbildningsmottagarna. De två områdena som ämnas undersökas är utbildningar 
inom SAM och härdplastutbildningar. Målsättningen är att få en bild av hur 
utbildningarna genomförs i praktiken, hur efterfrågan på dessa typer av 
utbildningar ser ut samt vilka utbildningsmottagarna är.   
 
2.2 Frågeställningar 
För att svara på studiens syfte ämnas följande frågeställningar besvaras:   

1. Hur är utbildningarna utformade med avseende på dess omfattning och 
innehåll? 

2. Anpassas utbildningarna efter utbildningsmottagarnas behov och 
erfarenheter, och i sådana fall hur? 

3. Uppfattas små, medelstora och stora företag använda sig av 
utbildningarna i samma utsträckning? 

 
2.3 Avgränsningar 
Frågeställningarna i denna studie avgränsar sig till att undersöka utbildares syn 
på arbetsmiljöutbildningar. Med utbildare menas de som håller i undervisningen 
av utbildningar inom områdena nämnda i studiens syfte. Vidare är studien 
begränsad till att undersöka utbildningar där utbildaren undervisar i en 
föreläsningssal med deltagare på plats. Aktörer vars syn på 
arbetsmiljöutbildningarna som ämnas undersökas är FHV och Prevent. 
 
Studien ämnar inte gå in på detalj vad som tas upp i de olika utbildningarna utan 
fokus ligger på att undersöka vilka teman och ämnesområden som tas upp samt 
hur de är utformande med avseende på utbildningsmetodik. Med 
utbildningsmetodik avses i denna studie vilka metoder som används för att nå ut 
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till utbildningsmottagarna; som till exempel utbildningar av helt föreläsande 
karaktär, dialogbaserade utbildningar eller utbildningar som baseras på 
gruppövningar.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt finns teorier och resultat från forskning som ansågs vara av 
intresse för studien redovisade.  
 
3.1 Arbetsorganisation 
I en arbetsorganisation samverkar teknik och arbetskraft för att producera 
tjänster eller produkter. Arbetstagare styrs till stor del av de strukturer som finns 
inom arbetsorganisationen som denne arbetar i. Således är det naturligt att den 
upplevda arbetsmiljön är starkt kopplat till arbetsorganisationens formella och 
informella strukturer. Innan den industriella revolutionen byggde samhället, i 
den numera industriella världen, på ett jordbrukssamhälle. Jordbrukssamhället 
bestod av en enkel arbetsorganisation där arbetstagarna till stor del planerade, 
utförde och även konsumerade sin produktion. I slutet av 1700-talet började 
industrialiseringen av världen, vilket innebar att flera arbetstagare samlades 
under samma tak för att utföra liknande uppgifter. Med det kom också 
arbetsdelningen, vilket innebar att tillverkningen av en produkt delades upp i 
flera mindre moment. Varje arbetstagare utförde vanligtvis ett eller några 
moment i produktionskedjan vilket ledde till att var persons koppling till den 
slutgiltiga produkten försvagades (Johansson & Abrahamsson, 2015).  
 
Med arbetsdelningen kom senare även differentierad lönesättning (Babbage, 
1832), där fler personer kunde sysselsättas och få betalt baserad på den enskilda 
uppgiften som utfördes. Arbetsdelningen utvecklades under 1800-talet och hade 
hela tiden samma mål – att effektivisera produktionen så mycket som möjligt, 
utan att ta hänsyn till individen mer än att denne skulle kunna utföra sin 
arbetsuppgift på det mest effektivaste sättet. Amerikanen Winslow Taylor 
(1920) tog arbetsdelningen vidare med sina tidsstudier på slutet av 1800-talet. 
Taylorismen, som den kom att kallas, byggde på två huvudprinciper: (1) det 
finns ett bästa sätt, (2) rätt man på rätt plats (Taylor, 1920). I början av 1900-
talet växer en facklig medvetenhet fram då den industriella arbetsdelningen tär 
på arbetarna. Henry Ford, grundaren av bilmärket Ford i USA, införde åtta 
timmars dagar istället för de 12 timmars dagar som tidigare gällt för att få bukt 
med den höga personalomsättningen. Han höjer även lönerna från 2,34 dollar till 
5 dollar per dag och skrev senare i sina memoarer: ”Fem dollar om dagen för 
åtta timmars arbete visade sig vara en av de effektivaste åtgärderna för 
framställningskostnadernas nedbringade som vi vidtagit.” (Ford, 1924). 
 
Under åren 1924 till 1932 utfördes de så kallade Hawthorneexperimenten i 
Chicago. Experimenten grundades i ett ökande missnöje hos arbetarna och 
utgångspunkten för studien kom att bli Human Factor-traditionen, som lade stor 
vikt på individ- och miljöfaktorers inverkan på arbetarnas beteende. Studien lade 
därmed grunden till den så kallade Human relation-skolan. Till forskarnas 
förvåning visade hawthorneexperimenten att de sociala relationerna hade större 
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betydelse för produktionen än de fysiska förutsättningarna på arbetsplatsen. Det 
kom också att bli human relation-skolans bestående insats (Johansson & 
Abrahamsson, 2015). Under 1950-talet utvecklades den så kallade sociotekniska 
organisationsteorin vid Tavistock Institute of Human Relations, där det började 
med en analys av införandet av ny teknik i engelska kolgruvor (Trist & 
Bamforth, 1951). Den sociotekniska skolan kan beskrivas som en kombination 
av Taylorismen och Human relation-skolan, där analysen av det sociala systemet 
kombineras med Taylorismens rationella produktionsteknik. Sociotekniken kom 
till norden under 1960-talet men genomslaget i Sverige kom först med 
självstyrande grupper vid Volvo-Kalmarfabriken på 1970-talet (Johansson & 
Abrahamsson, 2015). 
 
Under 1980-talet växte organisationsformerna just in time, kanban, 5S, kaizen 
och TPM fram i Japan. Med just in time menas att minska mängder varor som 
ligger på lager, och istället leverera och producera ”just in time”. Kanban 
innebär att arbetet sker efter beställningskort. Med 5S är målet att en ren och 
strukturerad arbetsplats är mer trivsam och fungerar effektivare. Kaizen bygger 
på att hela tiden jobba med ständiga förbättringar för att förbättra varje detalj av 
olika processer. TPM står för Total Productive Maintenance och har som 
grundfilosofi att uppnå en störningsfri produktion genom att integrera drift- och 
underhållsarbete (Johansson & Abrahamsson, 2015). 
 
Lean production är ett amerikanskt koncept som till stor del härstammar från de 
japanska organisationsformerna. Enkelt beskrivet är tanken med lean production 
att produktionsflödet ska utvecklas och styras så att varje komponent finns på 
rätt plats vid rätt tidpunkt med rätt kvalitet genom att kombinera de japanska 
organisationsformerna (Johansson & Abrahamsson, 2015).  
 
De ovan beskrivna organisationskoncepten är mestadels fokuserade på 
rationalisering och effektivisering. Med tanke på detta är det inte ovanligt att de 
kritiseras av samma anledning som Taylorismen, där effektiviseringen påverkar 
arbetstagares frihet och variation till den grad att arbetsmiljön blir ogynnsam. 
Under 1990-talet växte management-koncepten gränslös flödesorganisation, 
lärande organisation och individualiserad organisation fram. Tanken med 
gränslös flödesorganisation är att minska byråkratin, öka flexibiliteten och 
skapa ökade möjligheter till förändring. Lärande organisationer bygger på idén 
om att ett livslångt lärande och ses som någonting positivt för både individer och 
organisationer. Det förekommer även många inslag av bland annat delaktighet 
och demokratisering. Den individualiserade organisationen är nära besläktad 
med gränslösa organisationer. Fokus ligger på individen som drivkraft för 
värdeskapande i organisationen genom individuellt ledarskap och en villighet att 
delta (Johansson & Abrahamsson, 2015).  
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Dagens svenska organisationer är ofta en kombination av de 
organisationskoncepten som tagits upp i detta kapitel där fokus under 1990-talet 
och 2000-talet har legat på: rationella flöden, integrerade produktionsgrupper, 
platta organisationer och lärande i arbetet (Johansson & Abrahamsson, 2015). 
 
3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Enligt Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljön 2013 rapporterades att drygt 
hälften av alla tillfrågade upplever att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs 
på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2014a). Frick och Johansson (2013) 
beskriver att Arbetsmiljöverket genomförde cirka 8000 SAM-inspektioner varje 
år mellan 2009–2011. Inspektionerna klassades mellan 1–3, där 1 innebar att 
arbetet med SAM inte var påbörjat, 2 att det var påbörjat och 3 att det var väl 
fungerande. Medeltalet hamnade på 1,7–1,8 och för företag med över 200 
anställda hamnade det på 2,1. Frick och Johansson (2013) menar på att det kan 
tolkas som att det finns fler arbetsgivare som inte har påbörjat sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete än det finns arbetsgivare med ett väl fungerande SAM.  
 
Trots att enkäterna kan fånga vissa intressanta aspekter av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar så anser Frick och Johansson (2013) att de typiskt 
lägger för mycket vikt på att ha rutiner för arbetsmiljöarbetet istället för att 
fokusera på resultaten av SAM. Således drar de slutsatsen att enkätstudier inte är 
en bra metod för att mäta hur SAM tillämpas i företagen i dag och fokuserar 
istället på fallstudier i deras kunskapssammanställning (Frick & Johansson, 
2013). 
 
I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Frick & Johansson, 2013) analyserades 250 fallstudier för att 
undersöka hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatserna. I 
rapporten redovisas resultaten uppdelade på SAM:s tre kravnivåer.  
 
Nivå 1: Vad ska göras? 
Rapporten visar att fler företag har systematiska rutiner för hur SAM ska skötas, 
men rapporten belyser att det fortfarande är vanligt med brister i rutinerna. 
Bristerna ligger framförallt i rutinernas tydlighet, täckning och tillämpning. 
 
Nivå 2: Vem ska göra det? 
Resultatet av fallstudierna visar att stora arbetsgivare ofta stödjer sina chefer i 
SAM. Dock rapporteras det om otydlig uppgiftsfördelning och chefers oförmåga 
att returnera arbetsmiljöuppgifter som de inte klarar själva. Många chefer 
rapporterar att brist på tid och kompetens hindrar i deras arbetsmiljöarbete. 
Ibland brister de även i de anställdas och skyddsombudens möjlighet att delta i 
arbetsmiljöarbetet. Rollförvirring mellan skyddsombud och passiva chefer är en 
bidragande faktor. 
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Nivå 3: Styrning och egenkontroll. 
För att rutinerna ska täcka alla aspekter av arbetsmiljön måste resultaten av 
SAM följas upp. Ofta används sjukfrånvarotal som ett mål för arbetsgivarens 
SAM. Dock är det vanligt att fokus inte ligger på arbetsplatsens risker utan 
snarare på vad som föregår enskilda långtidssjukskrivningar (Larsson m.fl., 
2005). I övrigt varierar målen beroende på branschspecifika risker.  
 
I tekniska branscher ligger fokus främst på sjukfrånvaro och olyckor vad gäller 
riskbedömning, åtgärdande och uppföljning. Men det förekommer också fokus 
på (Frick & Johansson, 2013): 

x Alla tekniska risker 
o Buller, kemi, lyftdon beskrivs som arbetsmiljömål i vissa fall. 

Även i vissa fall då företagen endast har olyckor som mätetal 
jobbar de aktivt med tekniska risker. 

x Ergonomi 
o En del företag jobbar med aktivt med bättre belastningsergonomi 

genom till exempel planering, arbetsrotation och utvidgning av 
arbetsuppgifter. 

x Fysisk och psykosocial hälsa 
o Några företag jobbar även med att minska stress, konflikter samt 

att främja gott ledarskap och utvecklande arbeten. 
 
I den offentliga sektorn ligger målstyrningen oftast på sjukfrånvaro och i 
handelsföretag rapporteras det att det finns för få studier för att kunna dra några 
slutsatser (Frick & Johansson, 2013).  
 
3.2.1 SAM i småföretag 
Med småföretag avses här företag med mindre än 50 anställda vilket, ihop med 
villkoret att omsättningen inte får överstiga 10 miljoner euro årligen, är EU:s 
definition av småföretag (Tillväxtverket, 2016). Trots att företagen har varit 
skyldiga att arbeta systematiskt kring arbetsmiljöarbetet sedan föreskriften om 
internkontroll (AFS 1992:6) kom år 1993 är det främmande med strategier för 
arbetsmiljöarbete för många småföretag. Andersson m.fl. (2006) sammanfattade 
tidigare studier med att två tredjedelar av småföretagen på sin höjd har påbörjat 
arbete med SAM och att förmågan ökar med storleken på företaget. De uttrycker 
ofta att reglerna kring SAM är svåra att hantera och förstå men att det inte finns 
någon ovilja gentemot arbetsmiljöarbetet. En vanlig uppfattning hos 
småföretagen är att arbetsmiljön är tillfredsställande och inte motiverar några 
större insatser. Andersson m.fl. (2006) menar vidare att det troligtvis beror på en 
pressad arbets- och livssituation ihop med bristande kunskaper i risker och 
förebyggande åtgärder. I Arbetslivsinstitutet rapport om arbetsmiljö och 
hälsoarbete i småföretag (Bornberger-Dankvardt m.fl., 2003) belyser författarna 
vikten av att kunna ”tala samma språk” för att få småföretagarna intresserade, 
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det vill säga att använda sig av ett språk som anknyter till deras verksamhet och 
problem. 
 
Sammanfattat beskriver Frick och Johansson (2013) i Arbetsmiljöverkets 
kunskapssammanställning om systematiskt arbetsmiljöarbete deras bild av hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i småföretag på/utifrån föreskriftens tre 
kravnivåer enligt följande: 
 
1. Framtagandet av rutiner har förbättrats hos småföretagen men det brister ofta 

i täckning och tillämpning.  
2. Bristande förmåga att driva SAM, det saknas ofta kompetens utan att 

småföretagarna själva inser detta. Det är brist på skyddsombud i småföretag, 
trots att det finns hjälp att tillgå från regionala skyddsombud. Okunniga 
chefer gör det svårt för skyddsombuden att bli hörda och småföretagen köper 
sällan in råd från FHV.  

3. SAM uppfattas vanligen bestå av rutiner. Målstyrning av ett SAM som följs 
upp är ovanligt i småföretag. 

 
3.3 Vad härdplaster är och vart de förekommer 
Härdplaster är en typ av plast där två eller flera komponenter reagerar med 
varandra och skapar en tvärbunden struktur. Det innebär att härdplaster inte kan 
smältas och omformas som de flesta termoplaster kan. Det som gör att 
härdplaster används är framförallt deras önskvärda egenskaper i form av hög 
värmebeständighet, god mekanisk hållfasthet, låg fuktabsorption och begränsad 
formkrympning jämfört med termoplaster (AFS 2005:18). Figur 2 visar hur 
monomerer (enstaka molekyler) förhåller sig till varandra i termoplaster och 
härdplaster. 
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Figur 2. Hur olika typer av plast är uppbyggda med hjälp av monomerer. 

Härdplaster delades in i fyra kategorier i föreskrifterna om härdplaster (AFS 
2005:18). Nedan redovisas dessa fyra kategorier, i vilka verksamheter de 
förekommer samt kända hälsorisker som kopplas till hanteringen (AFS 
2005:18). 
 
 
 
Epoxiplast 
Förekomst Hälsorisker 

x Verkstads- och 
elektronikindustrin som 
komponenter i lim, färg och 
lack m.m. 

x Försvars- och flygindustrin. 
x Tillverkning av båtdetaljer. 
x Byggnads- och 

anläggningsbranscherna i t.ex. 
färg, spackel, golvlack, m.m. 

Hälsoriskerna är främst kopplade till 
tillverkning och applicering: 

x Hudirritation och kontakteksem. 
x Kan även spridas via damm 

eller dimma i luften och ge 
upphov till eksem i ansiktet. 

x Kontaktallergi kan uppstå vilket 
omöjliggör fortsatt arbete med 
epoxi. 

x Organiska syraanhydrider 
används vid framställning av 
viss epoxiplast och klassas som 
cancerframkallande. 

 
 
 



 22 

Uretanplast (polyuretan, PUR) 
Förekomst Hälsorisker 
När uretanplast framställs används 
diisocyanat och harts samt tillsatser av 
olika slag.  

x Förekommer som mjuka eller 
styva skumplaster, som 
gummimaterial, i lacker, i lim, i 
vävbeläggningar och i 
gjutkärnor. 

Diisocyanater utgör ofta den största 
hälsorisken vid tillverkning av 
uretanplaster, hälsoriskerna är 
framförallt: 

x Inandning kan orsaka irritation i 
andningsvägarna och försämrad 
lungfunktion. 

x Risken är stor för 
överkänslighet i 
andningsvägarna. 

x Kan även ge upphov till 
hudeksem och i vissa fall 
hudsensibilisering. 
 

Monoisocyanater kan ha effekter som 
irritation i ögon och slemhinnor och 
kan vara sensibiliserande.  
 
Aminer tillsätts ofta till 
komponentblandningen vis 
härdplasttillverkning och kan ge 
upphov till ögon, hud och 
luftvägsbesvär. 

 
 
Amino- och fenoplaster 
Förekomst Hälsorisker 
Aminoplaster 

x Lim, lack och impregnering av 
papper och textiler. 

x Ytbehandling i träindustrin. 
 
Fenoplaster 

x Laminering, gjutning och 
lackning. 

x Lim i husplywood och 
båtplywood, spånplattor. 

x Bindemedel i bromsbelägg, 
slipskivor, magnetkärnor och 
formsand. 

x Kontaktallergier. 
x Irritation i ögon och 

andningsvägarna. 
x Formaldehyd är en komponent 

som ibland används. Den 
avdunstar vid härdningen och är 
klassad som 
cancerframkallande.  
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Akrylatplast 
Förekomst Hälsorisker 

x Kan ingå i tryckfärger, färger 
och lacker för ytbehandling, 
golvbeläggningsmassor, 
dentalmaterial, m.m. 

x Irriterande för ögon, hud och 
luftvägar. 

x Kan orsaka allergiskt 
kontakteksem. 

x Cyanoakrylater medför 
allvarliga risker för luftvägarna 
och har specifika bestämmelser. 

 
Ovan redovisade förekomster och hälsorisker är tagna från föreskrifterna om 
härdplaster (AFS 2005:18). Föreskrifterna har numera upphört och har istället 
integrerats i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). 
 
Gemensamt för produkter i de redovisade kategorierna är att andningsmask, 
skyddsglasögon och skyddshandskar bör användas för att skydda sig vid 
hanteringen. I produkternas säkerhetsdatablad finns det speciella 
rekommendationer för olika produkter innehållande härdplastkomponenter. 
 
Ny forskning för hälsorisker kopplade till kemiska hälsorisker resulterar inte 
sällan i att gränsvärdena sänks då det upptäcks att ämnena är farligare vid lägre 
nivåer än tidigare känt (Hansson, 2003).  
 
Eftersom att denna studie inte ämnar gå in på detalj vad som tas upp kopplat till 
de olika härdplastkomponenterna så ansågs det inte relevant att lista upp ny 
forskning rörande alla härdplastkomponenter i den föreliggande studien.  
 
3.4 Möjligheter att påverka arbetsmiljön 
En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att genomföra förändringar. I föreskriften 
om SAM (AFS 2001:1) står det att arbetsgivaren ska vidta åtgärder när 
riskbedömningen visar på en otillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder är ofta 
synonymt med en förändring, även om det kan handla om små förändringar.  
 
Sandkull m.fl. (2008) beskriver att en förutsättning för att genomföra lyckade 
förändringar är att inleda med en förstudiefas som innefattar kartläggning, 
behovsanalys, problemförankring och att skapa en gemensam vision. Det är 
viktigt att förankra processen hos företagsledningen och facken genom att skapa 
en gemensam bild av vad syftet med förändringen är. Vidare rekommenderas att 
starta förändringar samtidigt för den fysiska arbetsplatsen och i 
arbetsorganisationen (Sandkull m.fl., 2008). 
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Att chefen är en nyckelperson i förändringsarbetet, och att denne behöver 
tillräckliga resurser för att driva igenom ett lyckat förändringsarbete framgår av 
forskningen (t.ex. Sandkull m.fl., 2008; Ellström & Kock, 2009). Resurser syftar 
i detta fall på både monetära resurser men även resurser i form av tid att lägga på 
förändringsarbetet. För att driva igenom ett lyckat förändringsarbete krävs även 
att arbetstagarna är villiga att ta till sig förändringen. Sandkull m.fl. (2008) 
menar att det inte är konstigt att förändringsprocesser stannar upp och att 
människor går tillbaka till gamla mönster när förändringen sker över huvudet på 
dem. Delaktighet hos personalen är således en nyckelfaktor för att 
förändringsarbetet ska lyckas. Arbetsgivaren bör sträva efter högsta möjliga 
delaktighet hos personalen för att driva igenom förändringsarbeten på ett 
effektivt sätt. Delaktighet i förändringsarbetet kan skapas på olika sätt, Sandkull 
m.fl. (2008) nämner bland annat att det kan vara fördelaktigt att låta personalen 
själva utvärdera processen och belyser vikten av att uppmärksamma personalens 
förslag till andra förändringar.  
 
Som nämnts i Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Frick & Johansson, 2013) brister företagen ibland i att 
involvera de anställda och skyddsombuden i arbetsmiljöarbetet. Detta leder till 
att arbetstagares förmåga att påverka arbetsmiljön begränsas till att följa rutiner 
som finns på plats för att skydda arbetstagarnas hälsa. Även där har chefen en 
stor roll i hur väl det följs. Många studier pekar på vikten av ledarskap när det 
gäller arbetstagarnas säkerhetsbeteende (t.ex. Clarke & Ward, 2006; Griffin & 
Hu, 2013). Griffin & Hu (2013) hävdar att det är mer troligt att en 
säkerhetsinspirerande ledare främjar deltagande i säkerhetsarbetet och att en 
ledare som fokuserar på att övervaka säkerhetsrutiner främst uppmuntrar 
arbetstagare att följa utsatta säkerhetsrutiner. Arbetstagare saknar ofta 
befogenhet att själva driva förändringar. Det förekommer dock som ett inslag i 
organisatoriska strukturer (till exempel inom Lean production och Kaizen) där 
arbetstagare uppmuntras att konstant komma med förslag till förbättringar i alla 
aspekter av verksamheten, inklusive arbetsmiljön (Johansson & Abrahamsson, 
2015).   
 
3.5 Utbildningars inverkan på arbetsmiljön 
I en rapport från amerikanska National Institute for Work & Health (NIOSH) 
och Institute for Work & Health i Canada (Robson m.fl., 2010) analyserades 22 
studier på den arbetsmiljömässiga effekten av utbildningar för arbetstagare. 
Författarna beskriver att det ultimata målet med utbildningar inom arbetsmiljö är 
att minska eller eliminera ohälsa, olyckor och död. Eftersom de är faktorer som 
är svåra att mäta så fokuserar studier ofta istället på så kallade ”proxy-faktorer” 
som till exempel arbetstagarnas beteende. Studien visade att det är brist på 
högkvalitativ forskning på området då endast 22 studier bedömdes relevanta. 
Slutsatsen från studien var att det inte kunde dras några slutsatser om huruvida 
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utbildningar påverkar kunskapsnivån eller attityden hos arbetstagarna på grund 
av en bristande mängd studier. Av samma anledning kunde inte heller några 
slutsatser dras om utbildningar med högt deltagande från arbetstagarna är 
effektivare än utbildningar med lågt deltagande eller om de har någon påverkan 
på arbetstagarnas hälsa. Den enda slutsatsen som kunde dras från studien var att 
utbildningar har en positiv inverkan på arbetstagares arbetsmiljömässiga 
beteende (Robson m.fl., 2010; Robson m.fl., 2012).  
 
Weinstock & Slatin (2012) beskriver att en allmän uppfattning är att 
utbildningar inom arbetsmiljö går ut på att hjälpa arbetstagare med kunskap för 
att identifiera faror, ändra attityd, och ta till sig säkra arbetsrutiner för att minska 
exponering för faror. Författarna menar att tidigare forskning visar på att fokus 
med utbildningarna istället bör ligga på att förmedla arbetstagarens roll i att 
förbättra arbetsmiljön. Detta genom att utbilda arbetstagarna i hur de kan 
upptäcka arbetsmiljöproblemen själva, och hur de ska lyckas engagera 
medarbetare för att trycka på arbetsgivare och fackförbund för att få bort källor 
till dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen (Weinstock & Slatin, 2012). Som 
utbildningsmetodik för att åstadkomma detta föreslås något som kallas 
”empowerment education” (Wallerstein & Weinger, 1992). Metoden bygger på 
att utbildningarnas designas så att arbetstagarna får aktivt delta, att innehållet 
baseras på erfarenheter, att dialog mellan utbildningsledarna och arbetstagarna 
bakas in, att organisatoriska orsaker till problem kritiskt analyseras och att fokus 
ligger på att få arbetstagarna att förstå hur de ska agera för att själva kunna 
påverka arbetsmiljön (Wallerstein & Weinger, 1992). 
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4 Metod 
I intervjusammanhang är det vanligt att begreppet struktur förekommer. En 
intervjus grad av struktur avgör vilka typer av resultat som kan komma av en 
intervju, och vilka slutsatser som kan dras av resultaten. Graden av struktur 
varierar från allt mellan hög till låg. De öppnare intervjuformerna används för 
att få intervjupersonens bild av verkligheten, att denne fritt får beskriva sin 
uppfattning av ett fenomen. Frågorna ställs för att få intervjupersonens bild av 
vari fenomenet består, hur det är och vilken mening det har. På så sätt är de 
öppna intervjuerna tänkta att fånga kvaliteter som är betydelsefulla för 
intervjupersonen (Lantz, 2013).  
 
De strukturerade intervjuerna utgår från att fenomenet är känt och är mer 
inriktade på att fånga intervjupersonens uppfattning av det redan kända 
fenomenet. Helt strukturerade intervjuer har fasta svarsalternativ vilket 
möjliggör en kvantitativ analys då alla intervjupersoner har samma 
svarsalternativ. Vidare anses frågor som är värderande svåra att fånga i 
strukturerade intervjuer (Lantz, 2013).  
 
Kunskapsläget kan avgöra vilken struktur som är mest lämpad för intervjun. Om 
det finns välutvecklade teorier som beskriver eller belyser problemet som ska 
undersökas kan det vara lämpligt att genomföra en kvantitativ undersökning. 
Om istället syftet med intervjuerna är att till exempel bidra till fördjupad 
förståelse kring ett fenomen är det mer lämpat att använda sig av kvalitativa 
undersökningsmetoder (Lantz, 2013). 
 
4.1 Studiedesign 
För att svara på studiens frågeställningar valdes ett kvalitativt angreppssätt. 
Eftersom att utbildarna till stor del själva tar fram utbildningsmaterialet så måste 
varje individs uppfattning och värdering av vad denne anser viktigt undersökas. 
För att få en känsla av hur utbildningars upplägg och innehåll ser ut, och hur de 
skiljer sig mellan olika utbildningsaktörer, studerades och jämfördes även 
utbildningarnas kursplaner. Utbildarnas uppfattning studerades sedan för att 
kunna dra slutsatser om hur väl deras uppfattning stämde överens med vad som 
anses viktigt enligt forskningen.  
 
Om studien skulle vara inriktad på att fånga utbildningsmottagarnas syn på 
arbetsmiljöutbildningar skulle troligtvis ett kvantitativt angreppssätt vara mer 
passande då en större grupp torde vara lämplig att undersöka. Ett kvantitativt 
angreppssätt skulle även kunna ge ett mer gediget underlag för att svara på 
studiens tredje frågeställningen, om efterfrågan på utbildningarna. 
 
Analysen av intervjuresultaten bygger i denna studie till stor del på att 
sammanfatta vad intervjupersonerna har sagt och leta efter likheter och 
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skillnader i hur de olika aktörerna tar fram sina utbildningar. Intervjuerna 
transkriberades i sin helhet innan datareduktion utfördes på insamlade rådata.  
 
I datareduktionen extraherades information som ansågs relevant för studiens 
frågeställningar baserat på olika teman. Den genomförda analysen kan beskrivas 
som en deduktiv analys där teman som ansågs relevanta för studiens syfte valdes 
innan analysen genomfördes. Hur dessa teman valdes finns beskrivet i kapitel 
4.2.3. 
  
4.2 Genomförande 
Annika Lantz (2013) beskriver förutsättningarna för en riktad öppen intervju 
som: ”I den riktade öppna intervjun förutsätts fenomenet vara meningsfullt och 
sammanhanget är åtminstone till vissa delar bestämt av intervjuaren”. Med 
tanke på vad denna studie ämnade att undersöka valdes en riktad öppen intervju 
för att samla in den kvalitativa data som var önskvärd för studien. 
 
Som komplement till intervjuerna kontaktades en utbildningsledare, som 
ansvarar för att administrera och sälja utbildningarna, på Prevent via e-post för 
att svara på lite kompletterande frågor om intresset och efterfrågan på 
utbildningarna. 
 
4.2.1 Urval 
Då studien ämnade att undersöka utbildare från aktörer inom FHV och Prevent, 
var ett krav på urvalet att det skulle finnas minst en intervjuperson från varje 
aktör. Den ursprungliga ansatsen i arbetsgången var att en utbildare inte höll 
utbildningar inom både SAM och härdplaster vilket ledde till att det skulle 
krävas två utbildare från varje aktör. Med tanke på studiens deskriptiva karaktär 
och begränsade omfattning i tid så ansågs fyra intervjupersoner som ett lämpligt 
antal. Det som efterfrågades initialt var två intervjupersoner från FHV och två 
personer som gav utbildningar åt Prevent. En person från varje aktör skulle bli 
utfrågad om utbildningar inom SAM och den andra personen om 
härdplastutbildningar.   
 
Prevent och två stora aktörer inom FHV kontaktades med en förfrågan om de 
hade utbildare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. De 
informerades via e-post (Bilaga 3) om studiens syfte och omfattning och att 
intervjuerna var tänkta pågå i 60 minuter.  
 
Efter diskussion med aktörerna blev det slutgiltiga karaktäristika på 
intervjupersonerna det som visas i Tabell 3. Alla intervjupersoner arbetade till 
vardags som arbetsmiljöingenjörer. 
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Tabell 3. Urval av intervjupersoner. 
Intervjuperson Aktör Intervjuområde 
IP1 FHV 1 SAM och härdplaster 
IP2 Prevent Härdplaster 
IP3 Prevent SAM 
IP4 FHV 2 SAM och härdplaster 
 
Inom de två tillfrågade företagen inom FHV fanns det arbetsmiljöingenjörer 
som gav utbildningar inom både SAM och härdplaster. De två 
intervjupersonerna som representerade FHV kunde intervjuas på plats medans 
de två personerna som representerade Prevent fick intervjuas via telefon på 
grund av att de inte hade möjlighet att träffas på plats. 
 
4.2.2 Intervjuer 
Inför intervjuerna utformades en halvstrukturerad intervjuguide för SAM 
(Bilaga 1) och en för härdplaster (Bilaga 2), där frågor som ansågs relevanta för 
studiens syfte sammanställdes. Alla huvudteman som finns i intervjuguiderna 
avverkades på samtliga intervjuer. Intervjuerna med FHV:s representanter hölls i 
ett mötesrum i respektive FHV:s lokaler. Intervjupersonen satt mitt emot 
intervjuaren och samtalet spelades in med en mobiltelefon. Telefonintervjuerna 
med Prevents representanter spelades in med en mikrofon kopplad till en dator. 
Intervjupersonerna godkände inspelningen innan intervjuerna påbörjades. 
 
Intervjupersonernas svar fick styra samtalet men fokus låg på att försöka täcka 
intervjuguidens alla huvudteman. Intervjun med IP1 och IP2 tog mindre än 60 
minuter medans intervjun med IP3 och IP4 tog drygt 60 minuter. 
Intervjupersonerna blev informerade när intervjutiden närmade sig 60 minuter 
och godkände att intervjun drog ut lite på tiden för att hinna med alla frågor.  
 
4.2.3 Kursplaner 
Efter att intervjuerna med de olika aktörerna var genomförda studerades 
utbildningarnas kursplaner på respektive företags hemsida. Kursplanerna 
studerades med syftet att få en överblick av utbildningarnas innehåll och syfte, 
samt för att undersöka om de innehöll någon information som kompletterade 
intervjuerna. 
 
4.2.4 Databearbetning 
När intervjuerna var avklarade transkriberades det inspelade materialet. Som ett 
första steg i databearbetningen genomfördes en datareduktion. I en 
datareduktion reduceras råmaterialet ner till det som ska användas i analysen 
(Lantz, 2013). Detta gjordes genom att först läsa igenom råmaterialet, som i 
detta fall bestod av de transkriberade intervjuerna, och vaska fram relevanta 
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teman som kopplas till studiens syfte och frågeställningar. De teman som 
identifierades för vidare databearbetning var: 
 

1. Innehåll och omfattning, 
2. Utbildningsmetodik, 
3. Intresse och efterfrågan, 
4. Utmaningar. 

 
Där de första två temana i listan kopplar direkt till studiens första frågeställning. 
Anledningen till att det andra temat hanterades som ett separat tema är på grund 
av att resultaten kopplade till det temat tillsammans med det fjärde temat svarar 
mot studiens andra frågeställning. Det tredje temat svarar mot studiens tredje 
frågeställning.  
 
Datareduktionen genomfördes sedan genom att analysera alla intervjusvar som 
var kopplade till SAM, där relevanta svar från en person åt gången sorterades in 
under de olika temaområdena. När alla intervjusvar inom SAM var sorterade 
jämfördes de med varandra för att formulera resultatet av studien. Samma 
procedur genomfördes sedan med intervjusvaren kopplade till härdplaster. 
Resultatet formulerades i form av citat från olika intervjupersoner varvat med 
sammanfattning och tolkning av vad som sagts i löpnade text. 
 
4.2.5 Analysens giltighet 
Annika Lantz (2013) beskriver att ”den kvalitativa analysens giltighet bestäms 
av hur väl helhetens mening blivit besvarad”. Begrepp som förekommer är 
validitet och reliabilitet. Med validitet menas hur väl begrepp och samband är 
förankrade i teori, att rätt saker undersöks. Med reliabilitet menas hur väl studien 
går att upprepa med samma resultat (Lantz, 2013). För kvalitativa studier är det 
ofta inte möjligt att uppnå samma resultat eftersom att intervjupersonerna 
varierar, därför är det viktigt att noggrant beskriva metoden för att möjliggöra 
upprepning av studiens arbetsgång. I denna studie ämnades bästa möjliga 
reliabilitet uppnås genom att ingående beskriva studiens arbetsgång. 
 
Den föreliggande studiens validitet bygger på att försöka koppla till teori som är 
upptagen i Kapitel 3 när resonemang kring intervjupersonernas uttalanden 
analyseras. 
 
För att stärka den föreliggande studiens validitet fick intervjupersonerna ta del 
av det transkriberade materialet och komma med kommenterar och åsikter om 
någonting ansågs felaktigt presenterat. På så sätt skapas en överenskommelse 
mellan intervjuaren och intervjupersonen att den insamlade informationen 
fångar intervjupersonens bild av det undersökta fenomenet.  
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4.2.6 Litteraturstudier 
Då regler kring hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i Sverige endast 
gäller för företag som sysselsätter personal i Sverige så utgick litteratursökning 
kring det systematiska arbetsmiljöarbetet från Arbetsmiljöverkets hemsida. Där 
användes föreskrifterna om systematiskt arbete (AFS 2001:1), 
Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(Frick & Johansson, 2013) och vägledningen till föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2014b) för att sammanställa information 
som ansågs relevant för studien. För att finna kunskap om hur arbetstagares 
möjlighet att påverka arbetsmiljön ser ut användes litteratur från tidigare studier 
inom arbetsmiljöområdet.  
 
För att finna forskning om hur väl arbetsmiljöutbildningar påverkar 
utbildningsmottagares arbetsmiljö och vad som påverkar hur väl arbetstagare 
följer rutiner kopplade till arbetsmiljön användes databassökning genom Google 
Scholar, där fulltext-artiklarna sedan hämtades via KTH Primo.  
 
Söksträngar som användes finns redovisade i Tabell 4, sökningarna avsåg ingen 
speciell tidsperiod. Sökningarna (1) och (2) resulterade i cirka 1 miljon träffar, 
varav 21 respektive 15 artiklar studerades närmare. Endast en artikel för 
respektive sökning ansågs direkt kopplad till den föreliggande studien, 
resterande forskning som användes i denna studie framkom genom referenser 
från dessa artiklar. Sökningarna (3) till (6) ledde inte till något material som 
användes i denna studie. 
 
Tabell 4. Sökord som användes vid litteratursökning. 
# Söksträng Motivering 
1 occupational health and 

safety training 
För att finna internationell forskning kopplad 
till arbetsmiljöutbildningar.  

2 employees following 
safety procedures 

För att finna internationell forskning kopplad 
till hur väl arbetstagare följer uppsatta rutiner 
för en förbättrad arbetsmiljö. 

3 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

För att finna ytterligare forskning om SAM 
som kunde komplettera det som hittades via 
Arbetsmiljöverkets hemsida. 

4 SAM Se ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ovan. 
5 utbildningar inom 

arbetsmiljö 
För att finna forskning kring utbildningars 
påverkan på arbetstagares arbetsmiljömässiga 
beteende. 

6 arbetsmiljöutbildningar Se ”Utbildningar inom arbetsmiljö” ovan. 
 
Litteratursökningen kompletterades med kurslitteratur från kurser i 
magisterprogrammet som detta examensarbete avser. 
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4.3 Etiska forskningsprinciper 
Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till 
vad gäller etiska forskningsprinciper när forskning bedrivs. Detta kapitel 
redogör för de fyra kraven och hur denna studie förhåller sig till dem.  
 
Informationskravet 
Informationskravet beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2002) på följande sätt: 
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” (s. 7) 
I studien som redovisas i denna rapport har informationskravet tagits i beaktande 
på följande sätt: 

x Ett elektroniskt brev (Bilaga 3) skickades till de berörda 
företagen/organisationerna där studiens syfte och kontext redovisades och 
lämpliga intervjupersoner efterfrågades. Mottagaren informerades också 
om intervjuernas tänkta längd och vad de kommer handla om.   

x Företaget/organisationen hänvisade till personen som kunde tänkas delta i 
studien och vidarebefordrade dennes kontaktuppgifter.  

x Intervjupersonen ringdes upp och studiens kontext och syfte presenterades 
och en tid för intervju bokades in.  

x Intervjupersonen informerades och studiens kontext och syfte igen vid 
intervjutillfället. 

 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2002) på följande sätt: 
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” (s. 10) 
 
I studien som redovisas i denna rapport har samtyckeskravet tagits i beaktande 
på följande sätt: 

x Intervjupersonen påmindes om att deltagande i studien är frivilligt i 
telefonsamtalet där tid för intervju bokades in. 

x Innan intervjun började informerades intervjupersonen om att det är 
frivilligt att svara på frågor och att denne har rätt att avbryta intervjun när 
helst hen behagar.  

 
Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2002) på följande sätt: 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem.” (s. 12) 
 
I studien som redovisas i denna rapport har konfidentialitetskravet tagits i 
beaktande på följande sätt: 
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x Då det inte är tänkt att intervjuerna ska innehålla någon etiskt känslig 
information ansågs en skriftlig förbindelse överflödigt inom ramen för 
denna studie. 

x Intervjupersonens identitet hölls hemlig i denna rapport och är endast 
känd av intervjuaren, intervjupersonen, företagets kontaktperson och 
personer som intervjupersonen själv har valt att dela informationen med. 

x Intervjupersonen informerades innan intervjun började om att dennes 
identitet kommer hållas hemlig i rapporten. 

 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2002) på följande sätt: 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (s. 14) 
 
I studien som redovisas i denna rapport har nyttjandekravet tagits i beaktande på 
följande sätt: 

x All information som samlats in via intervjuerna är ej tillgänglig för någon 
annan än studiens författare och ämnas endast användas till detta 
examensarbete.  
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5 Resultat & Analys 
Resultatdelen av denna studie är uppdelad i två huvudkapitel, då denna studie är 
inriktad på två utbildningar som är lite olika i sin natur. Den första delen 
hanterar resultaten som är kopplade till utbildningar inom SAM och den andra 
delen är kopplad till härdplastutbildningar. Resultaten kommer främst från de 
fyra intervjuerna med två utbildare från FHV och två utbildare som 
representerade Prevent. Resten av resultaten kommer från utbildningarnas 
studerade kursplaner samt från kontakt med en utbildningsplanerare på Prevent 
via e-post.  
  
5.1 Utbildningar inom SAM  
Detta kapitel går igenom resultat kopplade till utbildningar inom SAM. Kapitlet 
är indelat i fyra olika delar, där varje del svarar för ett av de fyra olika teman 
som identifierades för databearbetning.  
 
5.1.1 Innehåll och omfattning 
Utbildningarnas upplägg skiljde sig lite mellan FHV och Prevent. 
Intervjupersonerna som var kopplade till FHV pratade endast om en öppen 
utbildning där de specifikt går in på det systematiska arbetsmiljöarbetet medans 
intervjupersonen från Prevent nämnde tre olika öppna utbildningar som går 
igenom SAM på lite olika sätt. Utifrån kursplanerna som fanns tillgängliga 
kunde det utläsas att utbildningarna som gavs av de två aktörerna inom FHV 
hade ett liknande syfte: att ge grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och göra 
det möjligt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevents tre olika 
utbildningar hade olika syften, dessa finns sammanfattade i Tabell 5. 
 
Tabell 5. Utbildningssyfte enligt kursplaner för Prevents utbildningar inom 
SAM. 
Utbildning Längd Syfte 
Bättre arbetsmiljö – BAM 3 dagar Ge grundläggande kunskaper i 

arbetsmiljö och ge en god förståelse för 
hur samverkan mellan arbetsgivare och 
anställda ska fungera i 
arbetsmiljöfrågor. 

SAM i praktiken 2 dagar Ge praktisk kunskap om hur man 
bedriver SAM på arbetsplatsen. 

Introduktion – SAM 1 dag Ge grundläggande kunskaper i 
föreskrifterna om SAM. 
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Gemensamt för utbildningarna som gavs av Prevent och FHV var att de 
inriktade sig till chefer och i viss mån till skyddsombud. Vidare erbjöds även 
alla utbildningarna som företagsanpassade utbildningar. 
 
Öppna utbildningar 
Intervjupersonerna bekräftade det som stod i utbildningarnas kursplaner där den 
ena FHV uppgavs hålla sin utbildning på två dagar medans den andra endast 
använde en dag. Inom Prevent uppgavs längden variera beroende på vilken 
utbildning det handlade om. Allt mellan en dag och tre dagar uppgavs 
förekomma för de öppna utbildningarna. 
 
”Standardutbildningar är ju två dagar, dag ett är det en ingenjör som har grundläggande om 

AML och SAM. Så är det lite grupparbete och case. Och dag två är de dem psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna” – (IP1) 

 
”Vi går ju igenom AML först, inte paragraf för paragraf men vi trycker mycket på kapitel 3, 
ansvaret. Där det är väl tyngdpunkten egentligen för dag ett, ansvar och olika roller inom 

arbetsmiljön. Så dels organisationen då, arbetsgivaren är arbetsmiljöansvarig, man fördelar 
arbetsuppgifter ner i organisationen och vad har platschefer, förstalinjechefer för 

ansvar…Sen är det ju SAM och då är det ju uppgiftsfördelning och vad det innebär som är en 
viktig bit och riskbedömning också. Lite vilka verktyg man har för att kartlägga arbetsmiljön. 

Där är det många också som ser en jättetröskel men ofta gör de ju redan saker; de går 
skyddsronder, de gör enkäter men de förstår inte att det är SAM. Så det, de bitarna går vi 

igenom - hur kartlägger man arbetsmiljön.” – (IP1) 
 

FHV som IP1 var kopplad till har under den första dagen en arbetsmiljöingenjör 
som utbildar i AML och SAM, där de lägger mycket fokus på ansvarsbiten av 
AML, att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret. Vidare gick hen igenom 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter samt lite om hur man kartlägger 
arbetsmiljön och vilka verktyg som finns för detta. Under den andra dagen 
uppgavs en psykolog hålla i utbildningen, där denne pratar om de psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna. 

 
”Arbetsmiljöingenjörer kommer och pratar systematiska arbetsmiljöarbetet, så kommer då 

ergonom på ergonomi, psykolog på det psykosociala och rehabilitering så har vi 
rehabiliteringskonsult som kommer och drar den delen. I och med att vi har sådana anställda 

som jobbar hela tiden med sådana ärenden.” – (IP4) 
 

”Det är också ett sätt att locka, att väcka intresset för att få gå hem och se sitt 
arbetsmiljöarbete och förhoppningsvis komma tillbaks också och kanske: fasen, vi kanske 

behöver lite mer specialutbildning, kan ni komma till oss och utbilda oss?” – (IP4) 
 

FHV som IP4 var kopplad till avsätter 1,5–2 timmar på en heldagsutbildning för 
att täcka in AML och SAM. Resten av tiden används för att gå igenom 
rehabilitering, ergonomi och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det kan tolkas 
som att den ena FHV fokuserar på att tillhandahålla en komplett utbildning inom 



 35 

SAM medans den andra använder den öppna utbildningen delvis för att 
marknadsföra sina företagsspecifika utbildningar.  

 
Prevent erbjuder en grundläggande tredagarsutbildning som heter BAM (Bättre 
Arbetsmiljö) och två olika påbyggnadsutbildningar inom SAM. 

 
”På ett öppen tredagars BAM, där går man igenom utifrån: vad är arbetsmiljö? vad är 

arbetsplatsens uppdrag? Regelverksfrågan, och när man pratar regelverk är man också osökt 
inne på ansvar och rollfördelning… Men det talas för lite, tycker jag, om arbetstagarens eget 

ansvar vilket jag försöker lyfta starkt i utbildningarna. Just det här som vi sa: att du som 
arbetstagare aktivt delta i genomförandet utav arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Och där vill 

jag då lyfta fram: det är allt ifrån att primärt ska du vara en friskfaktor och inte en 
riskfaktor.” – (IP3) 

 
BAM-utbildningen uppges vara en grundläggande utbildning där fokus ligger på 
grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Intervjupersonen nämner 
även att denne lägger stort fokus på att prata om arbetstagarens ansvar att agera 
som en friskfaktor istället för en riskfaktor, något som uppges få för lite plats i 
arbetsmiljösammanhang.   

 
”Om vi börjar med endagarskonceptet, då blir. det blir ju mer utav föreläsande karaktär, där 
jag ju då tar upp vad, lite allmänt: vad är arbetsmiljö? Vad är innebörden i föreskriften SAM, 

hur ska det omsättas i det praktiska arbetet ute på företagen? – (IP3) 
 

Den ena påbyggnadsutbildningen pågår en dag och är av föreläsande karaktär 
där innebörden av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gås igenom. 
 

”Tvådagars är praktiskt, den är praktisk i den bemärkelse att vi har, vi förser gruppen med 
datorer, du har ett övningsföretag som vi jobbar med. Så där har vi då en sex-sju olika 

övningsuppgifter som gruppen skall hantera under de här två utbildningsdagarna. Dagar som 
då varvas mellan utbildarens föreläsande inslag och gruppens möjligheter att själv, baserat 
på övningsföretaget, i de mallar och struktursystem som datasystemet innehåller. Så får man 
jobba fram till exempel en arbetsmiljöpolicy för det här företaget, förtaget heter ”Skuggan”, 
övningsföretaget. Man tar fram rutiner för olika arbetsmiljömoment, man får lära sig göra 
riskbedömningar. Man riskbedömer det här företaget, utifrån både fysisk och psykosocial 

karaktär. Vi delar in så att ngn grupp bevakar produktionsdelen rakt genom hela de här sex-
sju frågorna. Några bevakar den administrativa delen i företaget under de här sex-sju 

frågorna som ju omgärdar de här två utbildningsdagarna. Så det är en väldigt praktiskt 
tillämpad utbildning.” – (IP3) 

 
Den andra påbyggnadsutbildningen som erbjuds av Prevent är på två dagar och 
är mer praktiskt orienterad. Utbildningen är uppbyggd kring övningsuppgifter 
där de bland annat riskbedömer olika delar av ett påhittat företag utifrån både 
fysisk samt social och organisatorisk arbetsmiljö. 
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De aspekter av arbetsmiljöarbetet som lyftes som problematiska utifrån 
enkätstudier gjorda av LO (2012) och TCO (Gellerstedt, 2012) täcks på ett eller 
annat sätt in i föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 
2001:1), vilket alla öppna utbildningar inom SAM går igenom.  
 
Företagsanpassade utbildningar 
De företagsanpassade utbildningarna uppgavs till innehåll och omfattning vara i 
stort sätt samma som de öppna utbildningarna. Den stora skillnaden mellan de 
öppna och företagsanpassade utbildningarna uppgavs vara användandet av 
företagsinterna styrdokument. 
 

”Och framförallt, det som är ju den gigantiska skillnaden mellan öppen kontra en 
företagsintern är ju att jobbar vi med de företagsinterna då kan vi ju, och då ska vi också 
tycker jag, implementera företagsinterna styrdokument med maximal tydlighet… Dels så 

höjer det min trovärdighet som utbildare, men framförallt så kan jag ju prata om ngt som för 
gruppen är superaktuellt och i bästa fall har själv med sig det dokument, policy/delegering in 

i utbildning, eller så får de till uppdrag att gå hem och titta på det här.” – (IP3) 
 

”Inte så mycket [önskemål] det är ju en grundutbildning det här vi har så att det är ju inte så 
jättemycket anpassning mer än att man går igenom deras dokument när de har det. Sen kan 

det ju vara så… Och dag två är det de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna.. Där kan det 
ibland vara lite mera specifikt, om det är ett vaktbolag kanske de vill ha lite mer om våld och 
hot t.ex. Så det är väl den dagen som kanske är lite mer anpassad. Som det går att göra lite 

mer av.” – (IP1) 
 

Prevent och FHV som IP1 var kopplad till uppgavs ha ett standardiserat material 
som de jobbar med på utbildningarna inom SAM, vilket inte anpassas så mycket 
till olika företag förutom att företagsinterna dokument används i största möjliga 
utsträckning. 

 
” Och då är väl vanligaste frågan att cheferna ska förstå sin arbetsmiljödelegering eller 

uppgiftsfördelning. Det är viktigt för dem, VDn har gett order: cheferna måste förstå deras 
ansvar.” – (IP4) 

 
Gemensamt för alla intervjupersoner var att det sällan kommer specifika 
önskemål på vad som ska tas upp på de företagsanpassade utbildningarna utöver 
det som redan täcks. IP4 nämner att beställarna ofta tycker att det är viktigt att 
cheferna efter avslutat utbildning har förstått deras ansvar och hur 
uppgiftsfördelningen på företaget fungerar.  
 
”Och ibland vill man bara ha en dag men ha båda momenten med, men det försöker vi 
undvika att sälja för det blir inte kvalitet i det men en del propsar på det, ja. Okej då. Då får 
man ju göra det bästa av det, men det är ju tvådagars som vi försöker sälja, och det är den vi 
kör oftast.” – (IP1) 
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Alla intervjupersoner uppger att det ofta förekommer önskemål om att 
utbildningarna ska vara kortare, men Prevent och FHV som IP1 var kopplad till 
uppgavs försöka undvika det för att kunna garantera utbildningskvaliteten.    
 
Anpassning till utbildningsmottagaren 
De som deltar på utbildningar inom SAM uppgavs typiskt vara chefer och 
skyddsombud.  
 
”Man pratar litegrann om ekonomi att trivs man på jobbet och bra ledarskap så jobbar man 

bra och presterar och alla är glada och nöjda.” – (IP1) 
 

Då utbildningarna inom SAM primärt riktar sig till chefer så borde det finnas 
inslag i utbildningarna om hur dessa ska agera för att bättre inkludera 
arbetstagarna i ett aktivt arbetsmiljöarbete. IP1 nämner att det förekommer vissa 
sådana inslag, men det uppfattas inte läggas så mycket fokus på de delarna. 
Utbildarna inom FHV uppfattas heller inte lägga så mycket fokus på att 
förmedla vikten av hur chefernas beteende påverkar medarbetarnas intresse för 
arbetsmiljöområdet. 

 
”Dels så finns det i det här utbildningskonceptet, som varje person får som deltar i en öppen 
utbildning, så finns det ett material som heter: bättre arbetsmiljö för alla medarbetare. Och 

jag tar upp den boken och säger då till chefer och skyddsombud att.. jag har ju en 
förhoppning av att, när den här utbildningsomgången är avslutad då ska ni också fått med er 

så mycket insikter och känner så mycket inspiration så att när ni kommer hem på 
arbetsplatsen - då sparkar ni igång en vidareutveckling av ert arbetsmiljöarbete. Som 

skyddsombud tar du diskussion med din chef, förklarar: här är jag nu, färdigutbildad inom 
ramen för de här tre första dagarna... Tänker du tillvarata min nyvunna kompetens, hur ska vi 

samverka? Jag som skyddsombud, du som chef. Motsvarande till de som är chefer: när ni 
kommer hem, sök upp era skyddsombud, avsätt lite tid, sätt er i planeringsdiskussion, nu ska 

vi samverka och utveckla. I övrigt, se till att arbetsmiljöfrågan kommer tydligare på bordet på 
era arbetsplatser. Avsätt tid på APT, personalmötet, sammandragningar, den här boken som 
vi sen läst, arbetsmiljö för alla då, här har ni så att säga grundkonceptet för den studieplan 

som ni skulle kunna bygga era arbetsmiljödiskussioner med personalen rätt på era 
arbetsplatser.” – (IP3) 

 
Inom Prevent uppges det läggas en hel del fokus på att förmedla vikten av 
samverkan mellan chefer och arbetstagare för att förbättra arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. De uppges vända sig direkt till chefer och skyddsombud som 
deltar på utbildningen med konkreta tips och tillhandahåller även om bok om 
detta i samband med utbildningarna. 
 
5.1.2 Utbildningsmetodik 
Utbildningsmetodiken varierade mellan de olika aktörerna vid de öppna 
utbildningarna. 
 
”Ja, man försöker få en dialog - man vänder sig till deltagarna och ställer frågor. Alla får ju 
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skriva namnlappar så att man inte behöver peka så här, du med blå tröja, utan säger Elsa 
eller vad hon kan heta. Och vänder sig till dem, det gör ju att man känner sig lite.. ja, man 

måste vara uppmärksam för rätt vad det är får man en fråga. Och sen har vi ju grupparbeten 
och fallbeskrivningar som man jobbar praktiskt med. Det är väl så vi gör.” – (IP1) 

 
”Det ser ut ungefär såhär: AML går man igenom först med lite diskussioner under tiden men 
vi avslutar det med ett grupparbete där man får bläddra i lagen och sen är det en del kluriga 

frågor. Inte bara att bläddra utan det är lite lärande frågor. Sen SAM och i det brukar vi 
lägga in några fall under vägen så att säga. Om man ser att tiden räcker till, eller också 

avslutar man med några fall. När man känner att okej, nu har jag gått igenom det jag ska och 
så är det tid över. Så det där anpassar man lite som man vill.” – (IP1) 

 
”Det här har hänt... Kalle har sågat sig i benet och anmälde inte till arbetsgivaren och ja... 
Vad är det som har gjorts fel? Vad har Kalle gjort för fel? Vad har arbetsgivaren gjort för 
fel? Har skyddsombudet gjort ngt fel? Hur skulle man ha gjort? Vilka regler gäller? Så får 

man fundera lite på det. Det är sådana uppgifter.” – (IP1) 
 
För att få utbildningsmottagarna lite mer alerta och närvarande uppges IP1 
använda sig av namnlappar och försöker skapa dialog genom att ställa frågor till 
deltagarna under utbildningens gång. De använder sig även av praktiska moment 
i form utav gruppövningar som ska presenteras för gruppen. 
 

”Den utbildningen [BAM] bygger idag på tre olika case: det ena handlar 
om rondering/samverkan, det andra öppnar upp mot den psykosociala världen där det är det 
här med hög arbetsbelastning, arbetstidsförläggning, plattorganisation och de här bitarna. 

Vad kan det få för eventuellt negativa effekter? Så där har.. öppnar vi upp mot för den 
psykosociala världen, och det tredje caset handlar om förändringsarbete. Då är grundtanken 
det att det är tre case, det är tre utbildningsdagar. Så ska du hinna jobba med ett sådant fall 

varje dag och metodmässigt så bygger man det arbetet enligt metoden problembaserat 
lärande.” – (IP3) 

 
”Dagen inleds med introduktionsföreläsning, gruppen jobbar ungefär under en timme med 

det fallet enligt den här niostegs/problembaserat-lärande metoden, där då en del i den 
metoden är ju att de jobbar fram frågor till mig baserat på fallet som de har jobbat med. Jag 
kommer tillbaka och besvarar de här frågorna i det vi kallar en nyckelföreläsning. Och då, 

får jag inga frågor så snackar jag ju ändå, för jag har ju ett ansvar för att den dagen eller det 
caset ska landa i en viss kunskapsleverans.” – (IP3) 

 
Prevent uppgavs använda sig av problembaserat lärande i sin BAM-utbildning 
där varje dag var uppbyggd kring ett arbetsmiljöfall. Dagen inleds med 
föreläsning och sedan får gruppen jobba med fallet varefter dagen landar i en så 
kallad nyckelföreläsning där fallet gås igenom. Fokus ligger även på 
grupparbeten i påbyggnadsutbildningen inom SAM, som pågår i två dagar. 

 
”Det [grupparbeten] skapar väldigt mycket aktivitet i gruppen, och det är ju meningen. Jag 

går inte in som utbildare och föreläser av en hel dag, utan i de här som jag kallar 
introduktionsföreläsning och det jag kallar för nyckelföreläsning, där har vi ju en dialog. Jag 

är ju rätt öppen för att det ställs frågor, jag uttrycker: ifrågasätt det jag säger, grilla mig 
litegrann - det är helt i sin ordning. Sen får de ju själv då under det här arbetet med 
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respektive fall möjlighet till väldigt mycket erfarenhetsutbyte i den egna gruppen... Jag 
sprider också ut chefer och mixar dem ihop med skyddsombud får att få den maximala 

mixen.” – (IP3) 
 
Intervjupersonen från Prevent uttrycker att grupparbeten är viktiga för att skapa 
aktivitet i gruppen, vilket främjar ett bättre lärande.  

 
FHV som IP4 var kopplat till uppgavs hålla öppna utbildningar av mer 
föreläsande karaktär, vilket förklarades med att utbildningen var för kort för att 
det skulle hinnas med. 
 
”Då [på företagsanpassade utbildningar] tar vi del av deras riskbedömningsmallar t.ex., då 

kan vi ha olika case t.ex., att vi jobbar ju mycket workshop och case..” – (IP4) 
 

När det kommer till företagsanpassade utbildningar så kommer även de 
praktiska delarna in för FHV som IP4 var kopplad till.  
 
5.1.3 Intresse och efterfrågan 
Intresset kring utbildningar inom SAM uppfattas av intervjupersonerna som 
stort och har ökat under de senaste tio åren.  
 

”De senaste 10 åren har det ju blivit tryck på det. Och det beror ju mycket på AV:s 
inspektioner. Vi får en hel del uppdrag p.g.a. de har varit ute och hälsat på. Och framförallt 

då kommenterar utbildningsnivån på företagen, att de saknar utbildning.” – (IP1) 
 

”Alltså, det är ju växande [intresset] - definitiv! Alltså, draget under galoscherna, det har 
verkligen blivit på senare år.” – (IP3) 

 
Vad gäller de små företagen så uppfattas intresset kring utbildningarna mindre 
än hos de stora. Det märks främst på de företagsanpassade utbildningarna där de 
inte bedöms har tillräckliga resurser för att beställa in utbildningarna. IP1 
rapporterade dock att det kommer en hel del småföretag till deras öppna 
uppbildningar. 

 
”De små företagen är. Man kanske inte kan säga att de är ointresserade, men de har inte 

riktigt resurser. Men på de öppna utbildningarna är det ju iofs en hel del småföretag. Men de 
stora har väl ett större intresse. Och det är de som kan köpa en hel kurs också.” – (IP1) 

 
”Jag kan ju göra bedömningen att, självklart de stora företaget - de har ju andra muskler va. 
Vilket också gör att de i större omfattning kör företagsinterna utbildningar. De lilla företaget 
har ju inte muskler för detta, därför så kommer mindre företag kanske oftare med människor 

till en öppen utbildning.” – (IP3) 
 

I den kompletterande kontakten med en utbildningsledare på Prevent via e-post, 
bekräftades det ökande intresset kring utbildningarna. Även där beskrevs 
efterfrågan hos de små företagen vara begränsad. Problematiken beskrevs bero 
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på bristande medvetenhet hos de små företagen. Stödet från AFA försäkringar 
uppgavs dock ha ökat efterfrågan hos småföretagen något.  
 
5.1.4 Utmaningar 
Utbildningsmottagarna för utbildningar inom SAM är som nämnts tidigare 
framförallt chefer och i viss mån skyddsombud. De beskrevs generellt som en 
tacksam grupp att utbilda, men på frågan om vad som är den största utmaningen 
med att hålla utbildningar inom SAM är det ändå problem med 
utbildningsmottagares fokus som lyfts fram som den största utmaningen. 
 
”Ytterst sällan, kommer det ju deltagare som inte är så motiverade. Men det är många är sen 
nu… Men nej, jag ser väl inget som ngn utmaning egentligen, inte ngn som jag känner att det 
är problem med… De är ju i regel intresserade. Särskilt när man pratar ansvar och de förstår 

att de har ett stort ansvar. Då måste de ju lyssna och vara aktiva.” – (IP1) 
 

”Å ena sidan handlar det ju att få deltagarna att fokusera på ämnet, alltså det har ju skett en 
förändring, rätt radikal förändring av utbildarrollen under de här åren. Alltifrån där 

ödmjukhet inte sitter i förarsätet på samma sätt idag som tidigare, där du från deltagarens 
sida, till att idag så är ju datorer och annat, telefonerna, ett störverktyg i mångt och mycket i 

samband med utbildning.” – (IP3) 
 

”De ska iväg och SMS:a och det och si och så. Och där man också, nu är jag tyvärr utav att, 
nej du jag har ett möte, jag har ett viktigt möte så jag måste gå ifrån. Och det där det blir 

speciellt påtagligt om vi bedriver utbildningen inne på företaget.” – (IP3) 
 

Intervjupersonen från Prevent uppgav att det har skett en förändring under de 
senare åren, där det uppkopplade samhället har gjort att deltagarna fokuserar 
mycket på sina telefoner och datorer under utbildningarna idag. 

 
”Det här när man jobbar på företag och har företagsinterna utbildningar, det här problemet 
att lokaler är, många gånger är inte anpassade till det vi är där för att göra. Som jag beskrev 
förut, när vi har de här BAM-utbildningarna, där man delar in gruppen i mindre grupper. Då 

möblerar man gärna som så att de sitter i öar och har blädderblock och stativ vid varje ö. 
Men hur många företag är det som har den karaktären utav lokaler till förfogande?” – (IP3) 

 
Dåligt anpassade lokaler på företagsanpassade utbildningar uppgavs också vara 
en utmaning enligt intervjupersonen som var kopplad till Prevent.  

 
”Det är nog störa utmaningen att… Få med sig gruppen såklart. Och få dem att förstå 

praktiskt hur man ska arbeta. För jag tror det praktiska, teoretisk kan de flesta kanske förstå, 
men praktiskt hur gör man? Det är nog en utav de störa utmaningarna, att praktiskt förstå: 
hur gör man? Det är lätt att stå och rabbla lagstiftning och saker och ting men hur:et, det 

tror jag man ska fånga: hur:et.” – (IP4) 
 

Att få utbildningsmottagarna att förstå hur det som gås igenom på 
utbildningarna ska omsättas i praktiken beskrevs som en stor utmaning av IP4. 
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5.1.5 Summering av resultat & analys 
Utbildningarnas huvudsakliga innehåll uppfattas vara det samma för alla 
intervjupersoner, den stora skillnaden är hur utbildningarna är utformade med 
avseende på utbildningsmetodiken. I Tabell 6 finns en sammanfattning av 
innehåll och omfattning för utbildningar inom SAM. 
 
Tabell 6. Sammanfattning av innehåll och omfattning för utbildningar inom 
SAM. 
Huvudsakligt innehåll x AML 

x SAM 
x Psykosocial arbetsmiljö 

IP1 Två dagar 
IP3 En till 3 dagar 
IP4 En dag 
 
Utbildningsmetodiken varierar mellan de olika intervjupersonerna, och det 
uppfattas vara utbildningstiden som är den mest avgörande faktorn för hur 
utbildningarna är utformade. Den öppna utbildningen som gavs av IP4 höll på 
endast en dag, vilket uppges tvinga en föreläsande karaktär där det inte finns 
mycket utrymme för praktiska inslag. Uppfattningen var att den FHV använde 
de öppna utbildningarna som ett sätt att sälja in företagsinterna utbildningar där 
det kan ges mer tid för företagets egna behov. Utbildningarna som gavs av 
Prevent och IP1 uppges ha praktiska inslag i form utav olika typer av 
arbetsmiljöfall. De anser att det är en viktig del för att utbildningsmottagarna ska 
lära sig omsätta sina kunskaper i praktiken.  
 
Utbildningarna inom SAM uppgavs av samtliga intervjupersoner vara 
framförallt inriktade till chefer, där huvudfokus ligger på att förmedla 
arbetsgivarens ansvar enligt AML och föreskrifterna om SAM. För att anpassa 
det ytterligare till utbildningsmottagarna så arbetar utbildarna med 
företagsinterna dokument och fall på de företagsanpassade utbildningarna.  
 
Utbildningarna täcker väl in innehållet i föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, men för att anpassa de till utbildningsmottagarna skulle med 
fördel mer fokus kunna ligga på att kommunicera vikten av ledarskap och 
delaktighet för att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.  
 
För utbildningar inom SAM är intervjupersonerna överens om att de stora 
aktörerna är bättre på att sköta sitt systematiska arbetsmiljöarbete och att detta 
även syns genom att små och medelstora företag är sämre representerade på 
utbildningarna inom SAM. 
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5.2 Härdplastutbildningar 
Detta kapitel går igenom resultat kopplade till härdplastutbildningar. Kapitlet är 
indelat i fyra olika delar, där varje del svarar för ett av de fyra olika teman som 
identifierades för databearbetning. 
 
5.2.1 Innehåll och omfattning 
För härdplastutbildningarna fanns det inga tillgängliga kursplaner utan 
beställarna hänvisas till att kontakta företagen för mer information. Dock är 
syftet med de utbildningarna ganska klart eftersom det finns inskrivet i 
föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) att alla som arbetar 
eller leder arbete innehållande härdplastkomponenter måste genomgå utbildning 
hur dessa risker ska hanteras. Även för härdplastutbildningarna skiljde det sig en 
del mellan FHV och Prevent. Utbildningarna som gavs av Prevent var 
heldagsutbildningar på åtta timmar medans FHV erbjöd utbildningar på två eller 
fyra timmar. Personer som vanligtvis deltar på härdplastutbildningarna uppgavs 
vara produktionspersonal och arbetsledare, vilket stämmer överens med kraven 
på utbildning enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). 
 
”Jag kan säga att utbildningsmålet är att de ska kunna avgöra om de jobbar i en säker miljö, 

om de känner att de inte gör det ska de veta vem som, vem de ska vända sig till. Det är väl 
huvudmålet med utbildningen. Jag tror det är första eller andra bilden någonting. Det är det 
här utbildningen syftar till. Du ska veta om du jobbar i en säker miljö, om du känner.. om du 

tror att du inte gör det ska du veta vem du ska vända dig till.” – (IP1) 
 

Utöver att gå igenom arbetsmiljöriskerna samt hur de ska förebyggas uppgavs 
huvudfokus på utbildningarna som gavs av IP1 ligga på att utbilda i hur 
arbetstagarna själva ska kunna avgöra att de arbetar i en säker miljö. 

 
”Vi brukar först och främst gå igenom lite bakgrunden.. Arbetsmiljöbakgrunden, vad som 

står i AML vad det gäller risken att hantera kemiska produkter. Vilka krav och ansvar är det 
som ligger på arbetsgivaren, och vilket ansvar som kan läggas på arbetstagaren vad det 

gäller det här med personlig skyddsutrustning med mera. Sen går vi vidare och går in och 
tittar på exponeringsrisker. Hur man kan exponeras för olika ämnen, vad som blir följden om 

du exponeras för ämnen via inandning eller hudkontakt.” – (IP2) 
 

”Vi pekar på vilka bitar det är vi går igenom. Typ att de ska veta vilka exponeringsrisker som 
föreligger vid användning utav olika typer av produkter och vilken typ utav riskbedömning.. 

eller sätt att riskbedöma som de bör känna till efter kursen som sådan. Det är nog det vi 
lägger fokus på.” – (IP2) 

 
”Vi pratar lite om skyddsombudets roll, så är det någon arbetsplats som innehåller risker för 
exponeringar som inte är acceptabla att de har… kan gå via skyddsombudet och se till att få 
ändring på det hela, och eventuellt stoppa arbetet tills det blir en ändring utav själva miljön 

så att den är acceptabel att jobba i. Så de bitarna pekar vi på.” – (IP2) 
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Även Prevent uppgavs lägga stort fokus på hur arbetstagarna själva ska upptäcka 
risker i arbetsmiljön samt vilka kanaler de kan använda sig av om några brister 
upptäcks. 

 
”Man kan tänka såhär, som en agenda. Då är det kemiska hälsorisker, vad är det? Grunden 
såklart. Föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster, personlig skyddsutrustning, 

prov, skriftligt/muntligt.” – (IP4) 
 

IP4 uppgav att de gav utbildningar på två eller fyra timmar, där fokus låg på att 
informera om hälsoriskerna med härdplaster och hur arbetstagarna ska skydda 
sig mot dem.  
 
Alla intervjupersoner meddelade att utbildningar förekommer som både öppna 
och företagsanpassade, men de flesta utbildningarna uppgavs vara 
företagsanpassade. FHV som IP4 var kopplad till uppgavs dock inte ha kommit 
igång med sina öppna utbildningar ännu, trots att de formellt erbjöds. 
 
”Ja, det är ju ett standardpaket kan man säga där pratar man om alla härdplaster men skulle 

det komma bara nagelskulptriser då koncentrerar man sig lite mer på de härdplasttyperna 
men man går ändå igenom alla för vi har ett skriftligt prov på den utbildningen… Sen är det 
ju som sagt ett enda företag med en enda härdplasttyp då går man väl in lite mer i detalj på 

det. Men inte särskilt mycket egentligen.” – (IP1) 
 

”Vi har i alla fall en genomgång om var härdplaster kan dyka upp någonstans… Och så 
trycker man lite extra på de härdplaster som de använder.” – (IP2) 

 
”Nej, det är utefter verksamhetens behov såklart [innehållet], som de arbetar med. För det 
finns ju ingen.. vilja för oss i alla fall., att göra det [prata om alla härdplaster].” – (IP4) 

 
Innehållet i de företagsanpassade och de öppna utbildningarna uppgavs vara mer 
eller mindre detsamma, bortsett från att det läggs mer fokus på de specifika 
ämnena som förekommer på företaget på de företagsanpassade utbildningarna. 
Exempelvis visar de säkerhetsdatablad från företagets egna produkter vid 
företagsanpassade utbildningar. FHV som IP4 var kopplad till fokuserade mer 
specifikt på just de härdplaster som företaget som utbildningen hölls för arbetar 
med. Prevent och FHV som IP1 var kopplad till gick igenom alla härdplaster på 
sina utbildningar med motiveringen att certifieringen ska gälla även om 
deltagarna börjar jobba med andra härdplaster i framtiden. 

 
5.2.2 Utbildningsmetodik 
Utbildningsmetodiken varierade även här en del mellan de olika 
intervjupersonerna, intervjupersonerna kopplade till FHV uppgav att de hade ett 
skriftligt prov i slutet av utbildningen medans det inte förekom hos Prevent. 
Gemensamt för Prevent och FHV som IP1 var kopplad till var att utbildningarna 
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innehåller en hel del praktiska moment, där de tittar på riskbedömning i 
praktiken. 
 

”Man försöker få igång en diskussion och man ställer... kastar ut frågor och försöker 
engagera. Det blir ju inte riktigt samma sak som för SAM, det här är ett mera specifikt och 

sen är det i det här fallet: härdplast är det folk som inte är vana att sitta. En del ser lite trötta 
ut men just det där med att man säger att det är ett skriftligt prov gör ju att då vaknar man till 

liv, då måste de vara lite alerta för de vet ju inte att det är hyfsat lätt.” – (IP1) 
 
”Gruppövning går ut på att göra en riskbedömning av ett arbetsmoment, då kan man anpassa 

det till deras.. till just vad de gör, så det är väl det man kan tänka sig att man ändrar 
beroende på vilket företag det är. Och är det en öppen utbildning, då bestämmer vi att nu gör 

vi såhär.” – (IP1) 
 

”Man tänker på att det här är ju huvudsakligen vanliga arbetstagare ute på golvet som går 
den här kursen. Så man får ju hålla... Försöka hålla det på en praktisk nivå, dessutom är de 
inte vana att sitta på utbildningar utan de är ju vara att röra sig... Det som är viktigt är att 

man tar raster regelbundet så att de får resa på sig och gäspa, och ta en kopp kaffe.” – (IP1) 
 

IP1 menar att det är viktigt att hålla utbildningarna på en praktisk nivå då 
utbildningsmottagarna inte är vana att sitta still i sitt vardagliga arbete. Att ha ett 
teoretiskt prov och försöka engagera gruppen med hjälp av frågor uppgavs vara 
viktigt för att hålla utbildningsmottagarna fokuserade. Vidare nämner hen att det 
av samma anledning är viktigt med regelbundna raster. 

 
”Och så ställer man frågor och liknande till dem så att de kommer igång och berättar om 
olika typer av erfarenheter som de själva har. Så att det är på det sättet man försöker… 

Grupparbetena brukar vara ett sätt att försöka få igång dem och lossa på stämbanden och 
prata och diskutera.” – (IP2) 

 
”Vi går runt och tittar på arbetsplatsen och pratar lite om de olika arbetsplatserna, 

exponeringsriskerna som finns där. Och de får visa hur de jobbar med härdplaster. Vi 
diskuterar lite utifrån det vi har gått igenom, om allt är okej och vad de behöver tänka på. Om 
det är ngt som behöver förbättras på arbetsplatsen så att de kan jobba med härdplaster på ett 

effektivare sätt, och bättre sätt.” – (IP2) 
 

”Sen, något som jag tycker är viktigt när jag håller i utbildningen. Dels är det ju att gå 
igenom moment vi ska köra sen har jag en sak som jag håller ganska hårt på är att jag kör 
inte längre än 50 minuter och sen har de 10 minuters paus. Och där märker jag, det känns 
rätt bra för dem att veta för det finns inget värre än att lyssna på en person som han eller hon 
tror är intressant och så har det gått en timme, det har gått en timme och en kvart och folk 
har slutat att lyssna för en halvtimme sen och de undrar bara: när kommer pausen?” – (IP2) 
 
Intervjupersonen som var kopplad till Prevent hade en liknande syn på vad som 
var viktigt för att hålla gruppen fokuserad: att slänga ur sig frågor, hålla det 
praktiskt och ta regelbundna raster. Vidare beskriver hen att de har ett moment 
på de företagsanpassade utbildningarna där de går ut och tittar på arbetsmoment 
i produktionen tillsammans med utbildningsdeltagarna. Där går de igenom 
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arbetsplatsen och tittar på vad som skulle kunna förbättras utifrån den teorin 
som genomgåtts på utbildningen. 
 

”Vanligtvis har vi inte något case på det… Om vi kollar på själva riskbedömningen är det 
mer såhär teori, när ska man göra, dokumentationen, kemiska risker… Så där är vi helt, eller, 

styrda av kunden, om de vill ha, om de vill ha något praktiskt eller inte.” – (IP4) 
 

IP4 beskrev att deras utbildningar typiskt inte innehåller något praktiskt 
moment, om inte det beställande företaget specifikt har efterfrågat det. 

 
5.2.3 Intresse och efterfrågan 
Uppfattningen om hur intresset och efterfrågan har kring 
härdplastutbildningarna är det lite olika hos intervjupersonerna.  
 
” Utbildningskravet har ju funnits tidigare också… Och det har man nog haft hyfsad koll på, 

de flesta har ju tillgång till säkerhetsdatablad och där står det ju i regel att det krävs 
utbildning om det är härdplast. Så att där ser jag väl ingen förändring.” – (IP1) 

 
”Intresset är, det finns ett intresse men tyvärr får man nog säga att många sitter fortfarande 

och inte vet om att de har ett krav på sig att ha de här kurserna och härdplastutbildningen.” – 
(IP2) 

 
IP1 ansåg att de flesta har koll på att utbildningskravet finns och har funnits sen 
tidigare medans IP2 hade en annan syn på det, och ansåg att många fortfarande 
är ovetande om att det finns ett krav på att de som hanterar härdplaster ska 
genomgå utbildning. 

 
”Större företag har ofta något kvalitet- eller miljösystem som är ganska långt gångna. Då har 
de lagkravsidentifiering. Där bör det i alla fall dyka upp så de inser vilka krav de har på sig.” 

– (IP2) 
 

Genomgående rapporterar intervjupersonerna att intresset är större hos de stora 
företagen, vilket också bekräftas av att företagsanpassade utbildningar uppges 
vara vanligare än öppna. Företagsanpassade utbildningar uppges vara något som 
småföretagen inte har råd att prioritera. IP1 rapporterar pointerar dock att 
intresset på de öppna utbildningarna också är stort, där mest småföretag är 
representerade.  
 
Samtliga intervjupersoner rapporterade att intresset borde vara högre, att det 
troligtvis är många företag som har exponerade arbetstagare som inte har gått 
utbildningen. 

 
”Vi har ju mycket, vi har ju stora aktörer knutna till oss och det borde vara mer än vad det 
är… Jag tror att intresset är lägre för vad det borde vara… Jag tror det ligger hos oss på 
företaget, att inte vi har gjort reklam tillräckligt… Så det ligger på oss. Säljavdelningen 

brister.” – (IP4) 
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IP4 lägger skuld på det egna företaget, och menar att företagets säljorganisation 
borde jobba mer med att marknadsföra utbildningarna för att belysa 
problematiken.  
 
”Det blir lite mera tryck nu för tidigare gick man utbildningen en gång i livet. Nu är det var 
femte år, så alla som har gammal utbildning kommer ju nu. Och det är ju många som har 

utbildning som är mer än 5 år gammal.” – (IP1) 
 
Vidare rapporterar IP1 om att efterfrågan på utbildningarna har ökat något på 
senaste åren, och förklarar det med att det numera ställs krav på att personal som 
hanterar härdplaster måste ha en utbildning som är max fem år gammal. 
 
5.2.4 Utmaningar 
En stor utmaning med att hålla härdplastutbildningar rapporteras vara att 
engagera deltagarna. Anledningen tycks vara att målgruppen vanligtvis har 
praktiskt orienterade yrken och inte är vana att sitta still och ta till sig teori på 
dagarna. 
 
”Ja, det är ju att hålla folk vakna.. (skratt).. Nej men att hålla dem engagerade och få dem att 
förstå att det här är viktiga saker som ni måste lära er, ni måste veta vad som gäller. Känna 

till riskerna med de här ämnena, så ni kan fortsätta jobba tills ni går i pension eller lite 
längre.” – (IP1) 

 
”Största utmaningen är nog att kunna läsa av gruppen för det är många utav dem… Alltså 

det hänger lite på deras position i arbetslivet och intresse för att sitta och lyssna en hel dag. 
En del är inte så speciellt motiverade av att sitta och lyssna på någon person som pratar en 

hel dag om ganska mycket teori. De är mer inne i det praktiska, det är därför vi försöker få in 
det här med grupparbeten så att de ska få lite mer praktiska moment men det blir ändå att 

diskutera någonting teoretiskt så att.. Det kan vara en utmaning att få med sig alla på tåget.” 
– (IP2) 

 
Som tidigare nämnts belyser IP1 och IP2 vikten av praktiska moment och 
regelbundna raster i utbildningarna för att hålla utbildningsmottagarna 
engagerade.  

 
”Det är utmaning kanske att ha, få, helhetssynen på deras verksamhet när det är stora 

aktörer… Sen tror jag också utmaningen kan ibland också vara att få medarbetarna som 
jobbar med det att förstå varför man ska använda skyddsutrustning. Det kan vara lite yngre 

medarbetare som kanske inte förstår hur farligt det är och så.” – (IP4) 
 

IP4 rapporterar att det är kan vara svårt att sätta sig in i hur arbetstagare 
exponeras när utbildningar ska hållas för stora företag som hanterar många olika 
produkter på många olika sätt. Vidare rapporteras det vara svårt att få deltagarna 
att inse hur allvarliga hälsorisker de exponeras för om de inte skyddar sig. 
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5.2.5 Summering av resultat & analys 
Det huvudsakliga innehållet skiljde sig inte så mycket mellan 
intervjupersonerna. Utbildningarnas fokus låg mycket på vilka 
exponeringsrisker härdplaster förknippas med och hur arbetstagarna ska kunna 
skydda sig mot dessa. I Tabell 7 finns en sammanfattning och innehåll och 
omfattning för härdplastutbildningar. 
 
Tabell 7. Sammanfattning av innehåll och omfattning för härdplastutbildningar. 
Huvudsakligt innehåll x Exponeringsrisker 

x Skyddsutrustning 
x Riskbedömning 

IP1 Fyra timmar 
IP2 Åtta timmar 
IP4 Två till fyra timmar 
 
Prevent och FHV som IP1 var kopplad till fokuserade mycket på att träna 
utbildningsmottagarna att själva upptäcka risker genom praktiska moment i 
utbildningen. FHV som IP4 var kopplad till gick även de igenom vikten av 
riskbedömning på deras utbildningar, men de uppgavs inte ha praktiska moment 
på grund av tidsbrist på utbildningarna. Uppfattningen var att den FHV 
fokuserade mycket på att tillhandahålla en utbildning som kunde hållas kort på 
det beställande företagets önskemål. FHV:s utbildningar avslutades med ett prov 
för att få härdplastcertifieringen medans Prevent inte hade något prov efter 
avslutad utbildning.  
 
Härdplastutbildningarna riktar sig främst till arbetstagare som hanterar 
produkterna i produktionen samt de som leder arbetet. Då produktionspersonal 
typiskt inte är vana att sitta stilla på arbetet uppgavs regelbundna raster vara en 
viktig del i anpassningen till utbildningsmottagarna. IP1 och IP2 belyste vikten 
av praktiska moment på dessa utbildningar för att få utbildningsmottagarna att 
själva kunna identifiera brister i deras egna arbetsmiljö. Genom att ha praktiska 
moment uppgavs även utbildningsmottagarna kunna hålla sig mer fokuserade 
och närvarande på utbildningarna.  
 
Intresset för härdplastutbildningar uppges ha ökat något generellt på grund av 
det nya kravet att utbildningen måste uppdateras var femte år. Även här 
rapporteras intresset vara större hos de större företagen som ofta beställer 
företagsanpassade utbildningar. IP1 rapporterar dock att de öppna 
utbildningarna är populära och att det mest är småföretag som är representerade 
på dem. IP4 skuldlägger även det egna företaget och anser att det borde läggas 
mer fokus på att informera småföretag om att de måste genomföra denna 
utbildning då de hanterar produkter innehållande härdplaster. 
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6 Diskussion 
Metoddiskussion 
Denna studie utgick från utbildarens perspektiv av hur utbildningar inom SAM 
och härdplastutbildningar ser ut. Studiens styrka ligger i att den förmedlar 
erfarenheter och perspektiv från de som praktiskt arbetar med att hålla i 
utbildningar inom arbetsmiljöområdet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det 
ofta att arbetsgivaren ska vända sig till experthjälp om kunskapen brister i den 
egna organisationen, vilket i sin tur kan mynna ut i en utbildning. Denna studie 
har försökt förmedla insikter i hur utbildningarna ser ut i praktiken, vilket är 
information som uppfattas svår att få tag på i dagsläget. Studien kan således 
hjälpa företag genom att få mer information om hur utbildningarna ser ut, och 
vad som bör förväntas av dem. 
 
En tänkbar nackdel med studiens utgångspunkt är att utbildarna kan tänkas ge en 
vinklad bild av hur utbildningarna genomförs och hur efterfrågan ser ut. För att 
få en mer nyanserad bild av hur det ser ut skulle med fördel även 
utbildningsmottagares syn på arbetsmiljöutbildningar undersökas, samt att 
genomföra en observationsstudie (Olsson & Sörensen, 2011) under 
utbildningarna. Vidare ingick endast fyra intervjupersoner i denna studie, där 
intervjupersonerna antogs svara för den tillhörande organisationens syn på 
utbildningarna. Även om utbildarna påstod att utbildningsmaterialet var mer 
eller mindre standardiserat för organisationen som de tillhörde så skulle studiens 
validitet förbättrats genom att intervjua ytterligare utbildare från respektive 
organisation.  
 
De två intervjuerna som genomfördes via telefon bedömdes vara av lika god 
kvalitet som de andra intervjuerna för denna studie. Där emot bedömdes det 
svårare att hålla den utsatta tiden för de intervjuerna, då det inte var möjligt att 
med kroppsspråk signalera när intervjupersonens svar svävade iväg från ämnet. 
Av den anledningen drog telefonintervjuerna ut på tiden, men med 
intervjupersonernas godkännande kunde intervjuerna fortlöpa efter den utsatta 
tiden och alla frågor besvaras. 
 
Utbildningar inom SAM 
Utbildningarna inom SAM uppfattades täcka in innehållet i föreskriften om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Fokus låg på att utbilda chefer, 
och till viss del skyddsombud, i vad som ska ingå i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och hur det ska implementeras.  
 
I fråga om utbildningarnas utformning med avseende på omfattning, innehåll 
och utbildningsmetodik så varierade det något mellan intervjupersonerna. Både 
öppna och företagsanpassade utbildningar gavs inom båda områdena av alla de 
intervjuade aktörerna. Prevent tillhandahöll tre olika utbildningar som på ett 
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eller annat sätt hanterade SAM. Den ena fokuserade på grundläggande 
kunskaper inom arbetsmiljöområdet och pågick i tre dagar, den andra handlade 
om hur SAM ska bedrivas praktiskt på arbetsplatsen och pågick i två dagar och 
den tredje var en grundläggande utbildning i kunskaper om föreskrifterna om 
SAM och pågick i en dag.  Den ena FHV tillhandahöll en utbildning på två 
dagar där den första dagen fokuserade på AML och SAM medans den andra 
dagen gick in på de sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågorna. Den andra 
FHV tillhandahöll en endagsutbildning där AML och SAM täcktes in ihop med 
andra områden som rehab, ergonomi samt social och organisatorisk arbetsmiljö. 
Gemensamt för Prevent och FHV som hade utbildningar över två dagar var att 
de använde sig till stor del av praktiska moment i form av gruppövningar 
medans den andra FHV hade utbildningar av mer föreläsande karaktär. 
Uppfattningen var att intervjupersonerna som tillhandahöll mer praktiskt 
orienterade utbildningar tyckte att det var en mycket bra metod för att främja ett 
bättre lärande. 
 
Frick och Johansson (2013) beskriver i Arbetsmiljöverkets 
kunskapssammanställning om det systematiska arbetsmiljöarbetet att företagen 
ofta briser i rollförvirring och möjligheten för arbetstagare och skyddsombud att 
delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfattningen var att 
intervjupersonerna lade mycket fokus på uppgiftsfördelningen i sina 
utbildningar, medans endast Prevent uppfattades lägga mycket fokus på vikten 
av delaktighet för att öka arbetstagarnas förmåga att delta i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Många studier pekar på vikten av ledarskap när det gäller 
arbetstagarnas säkerhetsbeteende (t.ex. Clarke & Ward, 2006; Griffin & Hu, 
2013). Mer fokus skulle således med fördel kunna läggas på att förmedla vikten 
av att arbetsgivaren bör sträva efter högsta möjliga delaktighet hos arbetstagarna 
för att främja ett effektivt förändringsarbete (Sandkull m.fl., 2008).  
 
Ett annat område som Frick och Johansson (2013) beskriver som vanliga brister 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet är bristen på tidsresurser som ges till 
personer med arbetsmiljöansvar. Det var ingen fråga som någon av 
intervjupersonerna uppfattades trycka speciellt mycket på, även om det borde 
ges utrymme med tanke på att företagen rapporteras brista på den punkten. Att 
chefen är en nyckelperson i förändringsarbetet, och att denne behöver 
tillräckliga resurser för att driva igenom ett lyckat förändringsarbete framgår 
även av annan forskning (t.ex. Sandkull m.fl., 2008; Ellström & Kock, 2009). 
 
Intervjupersonerna rapporterade att det är vanligt med önskemål om att hålla 
utbildningarna korta utan att tänka så mycket på att det kan påverka 
utbildningskvaliteten. Uppfattningen var att FHV som IP4 var kopplad till 
fokuserade sina öppna utbildningar på att sälja in fortsättningsutbildningar 
medans Prevent och FHV som IP1 var kopplad till var mer fokuserade på att 
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tillhandahålla en heltäckande utbildning som kunde stå på egna ben. Det kan 
tolkas som att Prevent och FHV som IP1 var kopplad till är mer etablerade och 
har möjlighet att fokusera fullt ut på utbildningskvaliteten medans FHV som IP4 
var kopplad till försöker tillgodose de beställande företagens önskemål om att 
hålla utbildningarna korta, och främst använda deras öppna utbildning som ett 
sätt att sälja in påbyggnadsutbildningar. 
 
Intervjupersonerna var överens om att småföretagen var underrepresenterade på 
utbildningarna vilket stämmer bra överens med sammanfattningen av tidigare 
studier gjort av Andersson m.fl. (2006), där det uppges främmande med 
strategier för arbetsmiljöarbete för många småföretag.  
 
Ett sätt att nå ut till småföretagen vore att tillhandahålla en specialdesignad 
öppen utbildning för SAM i småföretag, där fokus läggs på att belysa 
problematiken som forskningen lyfter vad gäller att driva SAM i småföretag. I 
Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning (Frick & Johansson, 2013) 
beskrevs småföretag bland annat brista i täckning och tillämning av rutiner inom 
SAM, det är brist på skyddsombud och målstyrning av SAM är ovanligt. Ett sätt 
att anpassa utbildningar för småföretag kan vara att lägga fokus på att bland 
annat tillhandahålla konkreta förslag för målstyrning av SAM och informera om 
att det finns regionala skyddsombud att tillgå. En svårighet med denna typ av 
öppna utbildningar för småföretag kan dock vara specialanpassning för de 
enskilda företagen. I Arbetslivsinstitutets rapport om arbetsmiljö och hälsoarbete 
i småföretag (Bornberger-Dankvardt m.fl., 2003) belyser författarna vikten av 
att ”tala samma språk” för att få småföretagarna mer intresserade, vilket uppges 
innefatta att använda sig av ett språk som anknyter till deras verksamhet och 
problem. 
 
Härdplastutbildningar 
Prevent tillhandahöll härdplastutbildningar som pågick i en heldag medans FHV 
hade utbildningar på två till fyra timmar. Innehållet på utbildningarna handlade 
mest om vilka hälsorisker som finns med härdplaster och hur dessa förebyggs. 
Förutom att gå igenom exponeringsrisker och hur dessa förebyggs låg det fokus 
på att informera deltagarna om hur de ska kunna avgöra att de arbetar i en säker 
miljö genom riskbedömningar och vilka de ska vända sig om så inte är fallet. 
Detta ligger i linje med Weinstock och Slatins (2012) rekommendationer om att 
utbilda arbetstagarna i hur de kan upptäcka arbetsmiljöproblemen själva, och hur 
de ska lyckas engagera medarbetare för att trycka på arbetsgivare och 
fackförbund för att få bort källor till dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
 
Gemensamt för Prevent och FHV som IP1 var kopplad till var att utbildningarna 
innehåller en hel del praktiska moment, där de tittar på riskbedömning i 
praktiken. Detta är i linje med utbildningsmetoden ”empowerment education” 
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som bygger på att utbildningarnas designas så att arbetstagarna får delta, att 
innehållet baseras på erfarenheter och att dialog mellan utbildningsledarna och 
arbetstagarna bakas in (Wallerstein & Weinger, 1992). Med tanke på att de som 
närvarar på härdplastutbildningar främst är arbetstagare som inte är vana att sitta 
still i sitt vardagliga arbete så rapporterades denna metod vara mycket effektiv 
för att få med sig utbildningsmottagarna enligt intervjupersonerna.  
 
Uppfattningen var att Prevent FHV som IP1 var kopplad till fokuserade på att 
tillhandahålla sina utbildningar i ett standardiserat format, medans FHV som IP4 
var kopplad till fokuserade på att tillhandahålla en utbildning som passade in på 
kundens önskemål om att hålla utbildningarna korta. Det kan uppfattas som att 
Prevent och FHV som IP1 var kopplad till således kan tillhandahålla en 
utbildning med högre kvalitet, som är utformad efter vad de själva anser är 
viktigt. Det är med det sagt inte självklart att utbildningarna som ges av FHV 
som IP4 var kopplad till når utbildningsmottagarna sämre. Med tanke på att alla 
intervjupersoner uttryckte att utbildningsmottagarna hade problem med att hålla 
sig fokuserade under utbildningarna skulle det kunna finnas en fördel med att 
hålla de korta, även om det är på bekostnad av de praktiska 
utbildningsmomenten. Synen på att utbildningens karaktär spelar mindre roll 
kan stärkas av en studie som genomfördes av National Institute for Work & 
Health (NIOSH) och Institute for Work & Health i Canada (Robson m.fl., 2010; 
Robson m.fl., 2013), där 22 studier på den arbetsmiljömässiga effekten av 
utbildningar för arbetstagare analyserades. Slutsatsen från studien var bland 
annat att det inte kunde dras några slutsatser om utbildningar med högt 
deltagande från arbetstagarna är effektivare än utbildningar med lågt deltagande. 
Den enda slutsatsen som kunde dras från studien var att utbildningar har en 
positiv inverkan på arbetstagares arbetsmiljömässiga beteende (Robson m.fl., 
2010; Robson m.fl., 2012).  
 
Uppfattningen var dock att alla intervjupersoner förespråkade praktiska moment 
och aktivt deltagande i utbildningarna, även intervjupersonen som på grund av 
tidsbrist uppgavs ge utbildningar av endast föreläsande karaktär. Dialogen och 
de praktiska momenten ansågs av intervjupersonerna som höll praktiskt 
orienterade utbildningar vara av så stor vikt för utbildningskvaliteten att 
utbildningsaktörerna borde försöka fokusera på att förmedla detta till de 
beställande företagen, istället för att tillhandahålla en kortare utbildning av mer 
föreläsande karaktär. 
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7 Slutsatser och förslag på framtida forskning 
I denna studie undersöktes utbildares syn på arbetsmiljöutbildningar inom SAM 
och hantering av produkter innehållande härdplaster, så kallade 
härdplastutbildningar. Två utbildare från Prevent och två utbildare från olika 
företag inom FHV intervjuades.  
 
Området arbetsmiljöutbildningar bedömdes vara relativt outforskat och det 
uppfattades svårt att dra entydiga slutsatser från forskningen på området. Det 
fanns dock indikationer på att arbetsmiljöutbildningar för arbetstagare bör 
innehålla en dialog mellan utbildare och utbildningsmottagare och att ha 
praktiska moment för att bättre inkludera arbetstagarna i utbildningarna. Vad 
gäller utbildningar för chefer så drogs slutsatsen att det bör finnas inslag om hur 
viktigt det är att ledare är säkerhetsinspirerande och strävar efter högsta möjliga 
delaktighet hos personalen vid förändringsarbeten. 
 
I fråga om utbildningarnas innehåll och omfattning så uppfattades 
utbildningarna inom SAM fokusera på AML och SAM, på 
härdplastutbildningarna lades huvudfokus på exponeringsrisker och hur dessa 
förebyggs. Vad gäller utbildningsmetodiken så uppfattades utbildningstiden 
spela störst roll, där de längre utbildningarna innehöll praktiska moment och 
utrymme för dialog medans de kortare utbildningarna var av mer föreläsande 
karaktär. 
 
I fråga om hur utbildningarna anpassas efter utbildningsmottagarnas behov så 
bedöms Prevent och den ena FHV göra detta för härdplastutbildningarna genom 
att låta deltagarna delta genom dialog och praktiska övningar. För utbildningar 
inom SAM, som generellt inriktade sig till chefer, uppfattades FHV inte lägga 
mycket fokus på att förmedla vikten av ledarskapsrollen för att främja ett väl 
fungerade arbetsmiljöarbete genom att bland annat sträva efter högsta möjliga 
delaktighet hos personalen. Uppfattningen var dock att Prevent lade en hel del 
fokus på detta i sina utbildningar inom SAM. 
 
I fråga om utbildningarna uppfattas användas i samma utsträckning av små, 
medelstora och stora företag så var alla intervjupersonen överens om att de stora 
företagen är överrepresenterade på arbetsmiljöutbildningarna och att det endast 
är de som har möjlighet att beställa företagsanpassade utbildningar. 
 
För att bygga vidare på denna studie skulle det vara intressant att undersöka 
utbildningsmottagarnas syn på arbetsmiljöutbildningar, och försöka kartlägga 
vad de tycker är viktigt för att nå fram till mottagaren. Vidare skulle en 
observationsstudie kunna användas för att försöka ta fram en utbildningsmetodik 
som kan specialanpassas baserat på olika grupper av utbildningsmottagare och 
deras erfarenheter. 
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Bilaga 1. Intervjuguide SAM 
SAM 
(hurdant, varför, kan du utveckla, berätta mer) 

x Vad heter du? 
x Hur gammal är du? 
x Vad har du för utbildning? 
x Vad har du för arbetsuppgifter förutom att ge utbildningar? 
x Hur länge har du jobbat med att ge utbildningar inom SAM? 

o Har du under de åren alltid representerat 
företagshälsovården/Prevent/varit egen? 

o (notera om hen har representerat något annat och återkom till det 
senare) 

x Hur upplever du intresset kring utbildningar inom SAM är? 
o Har det ändrats de senaste 10 åren? 
o Ser du någon koppling mellan storleken på företagen och intresset 

för utbildningar inom SAM? Om vi säger att småföretag har mindre 
än 50 anställda, medelstora företag har 50-500 anställda och stora 
företag har mer än 500 anställda. 

x När du ska hålla en utbildning inom SAM, vilka faktorer är det som 
avgör vad som ska ingå i den? 

o Lärandemål/utbildningsmål? Själva eller med kunden? 
o Hur skiljer det sig mellan företagsanpassade och öppna 

utbildningar? 
o Hur mycket bygger på det beställande företagets önskemål? 
o Finns det vissa saker som du alltid tar upp oavsett företagets 

önskemål? 
o Tar du hänsyn till forskning inom tillämpning av SAM? 
o (Var det någon skillnad när du inte jobbade inom 

företagshälsovården/Prevent/ egen?) 
x Kan du ge exempel på vad som typiskt brukar ingå i utbildningarna 

inom SAM? 
o Varför ingår just det? 
o Skillnader mellan öppna och företagsanpassade utbildningar? 
o Hur långa brukar utbildningarna vara? 
o Har ni satt någon minimigräns för hur lång en utbildning måste 

vara för att hinna med viktiga aspekter? 
x Vad är de vanligaste önskemålen på företagsanpassade utbildning 

inom SAM? 
o Har det påverkat utformningen av de öppna utbildningarna inom 

SAM? 
x Vilka roller har de som går på utbildningar inom SAM i den egna 

organisationen? 
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o Får ni reda på vilka roller som representeras hos 
utbildningsmottagarna innan utbildningen ska hållas? 

o Hur tas det i beaktande när utbildningens innehåll tas fram?  
o (om chefer/högt uppsatta) Läggs något fokus på att förmedla vikten 

av vikten av ledarskapsrollen för ett lyckat arbetsmiljöarbete? 
o (om produktionspersonal) Läggs något fokus på att utbilda 

arbetstagarna i hur de ska lära sig att upptäcka risker själv? 
o Och hur de ska kunna påverka sin arbetsmiljö? 

x Hur gör du för att engagera och motivera utbildningsmottagarna? 
o Är det vanligt med praktiska inslag i utbildningarna? 

� Ge exempel på hur de praktiska inslagen är utformade 
x Hur arbetar ni med uppföljning för att se hur väl utbildningarna har 

hjälpt utbildningsmottagarnas SAM? 
x Vilken tycker du är den största utmaningen med att hålla 

utbildningar inom SAM? 
x Har du något att tillägga om utbildningar inom SAM som inte har 

tagits upp i intervjun? 
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Bilaga 2. Intervjuguide härdplaster 
Härdplaster 
(hurdant, varför, kan du utveckla, berätta mer) 

x Vad heter du? 
x Hur gammal är du? 
x Vad har du för utbildning? 
x Vad har du för arbetsuppgifter förutom att ge utbildningar? 
x Hur länge har du jobbat med att ge härdplastutbildningar? 

o Har du under de åren alltid representerat 
företagshälsovården/Prevent/varit egen? 

o  (notera om hen har representerat något annat och återkom till det 
senare) 

x Håller du härdplastutbildningar som både öppna och 
företagsanpassade utbildningar? 

o Vilken form är mest använd enligt din uppfattning? 
o Skiljer de sig mycket i vad som ingår?  

x Hur upplever du att intresset kring härdplastutbildningar är? 
o Hur har det ändrats de senaste 10 åren? 
o Ser du någon koppling mellan storleken på företagen och intresset 

för härdplastutbildningar? Om vi säger att småföretag har mindre 
än 50 anställda, medelstora företag har 50-500 anställda och stora 
företag har mer än 500 anställda. 

x När du ska hålla en härdplastutbildning, vilka faktorer är det som 
avgör vad som ska ingå i den? 

o Hur skiljer det sig mellan företagsanpassade och öppna 
utbildningar? 

o Hur mycket bygger på det beställande företagets önskemål? 
o Finns det vissa saker som du alltid tar upp oavsett företagets 

önskemål? 
o Forskning på området? 
o (Var det någon skillnad när du inte jobbade inom 

företagshälsovården/Prevent/ egen?) 
x Kan du ge exempel på vad som typiskt brukar ingå i 

härdplastutbildningarna? 
o Skillnader mellan öppna och företagsanpassade utbildningar? 
o Hur långa brukar utbildningarna vara? 
o Har ni satt någon minimigräns för hur lång en utbildning måste 

vara för att hinna med viktiga aspekter? 
x Hur har härdplastutbildningar ändrats sen kravet på utbildning 

flyttades in i AFS 2014:43 och går under allergiframkallande ämnen? 
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x Vad är de vanligaste önskemålen på företagsanpassade 
härdplastutbildningar? 

o Har det påverkat utformningen av de öppna 
härdplastutbildningarna? 

x Vilka roller har de som går på härdplastutbildningar i den egna 
organisationen? 

o Får ni reda på vilka roller som representeras hos 
utbildningsmottagarna innan utbildningen ska hållas? 

o Hur tas det i beaktande när utbildningens innehåll tas fram?  
o (om chefer/högt uppsatta) Läggs något fokus på att förmedla vikten 

av vikten av ledarskapsrollen för ett lyckat arbetsmiljöarbete? 
o (om produktionspersonal) Läggs något fokus på att utbilda 

arbetstagarna i hur de ska lära sig att upptäcka risker själv? 
o Och hur de ska kunna påverka sin arbetsmiljö? 

x Hur gör du för att engagera och motivera utbildningsmottagarna? 
o Är det vanligt med praktiska inslag i utbildningarna? 

� Ge exempel på hur de praktiska inslagen är utformade 
x Hur arbetar ni med uppföljning för att se hur väl utbildningarna har 

hjälpt utbildningsmottagarnas arbetsmiljöarbete? 
x Vilken tycker du är den största utmaningen med att hålla 

härdplastutbildningar? 
x Har du något att tillägga om härdplastutbildningar som inte har 

tagits upp i intervjun? 
 
Tack så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga 3. Informationsbrev  
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jakob Fryk och jag studerar Teknik, Hälsa och 
Arbetsmiljöutveckling på KTH i Flemingsberg. I mitt examensarbete som pågår 
nu är det tänkt att jag ska intervjua personer som håller i utbildningar inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete och allergiframkallande ämnen/härdplaster. 
 
Det handlar alltså om två olika intervjuer, en för SAM och en för 
allergiframkallande ämnen. Alternativt en intervju om det är samma person som 
är lämplig för båda områdena.  
 
Då [företaget] är en stor aktör inom arbetsmiljöområdet i Sverige så skulle jag 
gärna få möjligheten att intervjua någon/några av era utbildningsledare. 
Intervjun är tänkt att handla om hur utbildningarna ser ut idag, hur de genomförs 
i praktiken, hur efterfrågan ser ut och vilka utbildningsmottagarna är. 
 
Varje intervju är tänkt att pågå i 60 minuter och jag kommer gärna förbi era 
lokaler i [Stad]. 
 
Om du vet med dig att ni har någon person som vara intresserad av att ställa upp 
på denna typ av intervju så skulle jag vara mycket tacksam! 
För att förtydliga handlar förfrågan alltså om: 
• Två intervjuer, en med utbildningsledare inom SAM och en med 

utbildningsledare inom allergiframkallande ämnen/härdplaster. 
• Intervjuerna är tänkta att pågå i 60 minuter. 
Vad gäller tid för intervju så passar vilken dag som helst efter [datum] för mig, 
och jag skulle föredra någon gång under v.17 eller v.18. 
 
Jag ser fram emot att höra från dig och är mycket tacksam för återkoppling 
oavsett om ni har möjlighet att delta eller inte. 
 
Mvh 
Jakob 
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