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Sammanfattning 

Detta är ett FoU projekt om branschspecifika arbetsmiljökunskaper inom verkstadsindustri 
och kommunala hemtjänst med företagshälsovård i fokus. Branscherna är varandras 
motsatser när det gäller aspekter som resurser för ledning och styrning av verksamheten, 
verksamhetsinriktning, traditioner kring systematiskt arbetsmiljöarbete och könsfördelning.  

Projektets övergripande syfte, var att utveckla tre metoder för att samla in, sprida och 
nyttiggöra branschspecifik kunskap om arbetsmiljöarbete. De tre metoderna är 
kompetensnätverk, webbportal för utveckling och spridning av branschspecifika kunskaper 
om arbetsmiljö samt vidareutbildning för yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet. 

Kunskapsutbyten har varit kärnan i kompetensnätverket för verkstadsindustrin, strategier för 
att möta motstånd och lösa så kallade problemprojekt identifierades. Viktiga aspekter var ett 
nära samarbete med kundorganisationen och medarbetare i verksamheten, tvärfunktionella 
projekt och att medverka från start i förändringsprojekt. I anslutning till dessa faktorer 
efterlystes tydliga stödstrukturer för ett integrerat och proaktivt arbetsmiljöarbete. 

Två orsaker till sjukskrivningar inom hemtjänsten som kompetensnätverkets medforskare 
lyfte fram var stora arbetsgrupper samt en hög personalomsättning. Vad som sågs som 
väsentligt för att motverka dessa två faktorer var ökad delaktighet vid resursfördelning och 
arbetsplanering. Det sågs även som centralt för utvecklingen av arbetsmiljön i denna bransch 
att identifiera och synliggöra motivatorer till att vara i arbete inom hemtjänsten. Vidare finns 
ett identifierat behov av en webbportal där information och kunskaper om arbetsmiljö är 
samlad. Innehållet i vidareutbildningen baseras på identifierade kunskapsbehov som att 
bedriva ett integrerat och proaktivt arbetsmiljöarbete.  

Den övergripande slutsatsen kring det branschspecifika är att det finns behov av kunskaper i 
att leda och driva arbetsmiljöarbete och förstå hur organisationen runt den lokala 
arbetsplatsen fungerar. Detta gäller för båda branscherna och skulle kunna beskrivas i termer 
av ett mesoperspektiv på arbetsmiljöarbetet, istället för ett microperspektiv. 

Nyckelord: Arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöingenjörer, Ergonomer, Skyddsombud, Chefer, 
Förebyggande, Delaktighet, Lärande 
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1 Inledning 

I föreliggande rapport presenteras ett forskningsprojekt om branschspecifika 
arbetsmiljökunskaper med fokus på verkstadsindustri och kommunala hemtjänst. Valen av 
branscher grundar sig i att de är varandras motsatser när det gäller aspekter som bland annat 
resurser för ledning och styrning av verksamheten, verksamhetsinriktning, traditioner kring 
systematiskt arbetsmiljöarbete och könsfördelning. Utifrån ett samhällsperspektiv är den 
kvinnodominerade hemtjänsten särskilt utsatt när det gäller brister i såväl den sociala och 
organisatoriska som den fysiska arbetsmiljön. Det visar sig bland annat i en hög andel 
långtidssjukskrivningar (14 dagar <) inom offentlig sektor för diagnoser som 
belastningsskador och psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2011; Vänje, 2013). 
Verkstadsindustrin å andra sidan är mansdominerad har en långtgående tradition när det 
gäller arbetsmiljöarbete och samarbete med företagshälsovården (FHV) samt resurser i form 
av kapital och kunskaper om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas (Drury, 
1991; Isacson, 1990; Wells, Mathiassen, Medbo, & Winkel, 2007; Vignais et al., 2013; Åteg, 
2006). Arbetsmiljöfrågorna i denna bransch är delvis annorlunda med fokus på den fysiska 
miljön och aspekter som till exempel maskinsäkerhet, risker vid montering och kemiska 
arbetsmiljörisker. Andelen längre sjukskrivningar (14<) inom process- och 
maskinoperatörsarbete är dock även de höga, och då för såväl kvinnor som män 
(Försäkringskassan, 2011). 

Projektet är indelat i tre olika delområden som vart och ett syftar till att utveckla en metod 
för spridning och/eller -tradering av branschspecifika arbetsmiljökunskaper. Dessa är (Figur 
1); 

- Kompetensnätverk för lärande och kunskapsspridning. 
- Webbportal för kunskapsspridning. 
- Vidareutbildning för yrkesverksamma. 

Delprojektet om implementering av nätverk (kompetensnätverk) är forskningsbaserat och 
syftar även till att genom forskning identifiera branschspecifika arbetsmiljökunskaper, de 
övriga två delprojekten är utvecklingsprojekt medsyftet kunskapsspridning. 

Projektfokus är på delområdet kompetensnätverk, och framförallt på professioner och 
yrkesroller med anknytning till ”företagshälsovårdssektorn”. När det gäller 
verkstadsindustrin har professionerna arbetsmiljöingenjörer och ergonomer medverkat, och 
inom kommunal hemtjänst en regional FHV samt skyddsombud och första linjens chefer 
medverkat. Ansatsen har varit kvalitativ och metoden aktionsorienterad. 

Projektledare för hela projektet samt för forskningen om och utveckling av nätverk har varit 
Fil.dr Annika Vänje vid Kungliga tekniska högskolan, delprojektledare för utveckling av en 
webbportal har varit adjungerad professor Ann-Beth Antonsson vid IVL (Svenska 
Miljöinstitutet) och delprojektledare för kursutveckling har varit lektor Cecilia Österman vid 
Institutet för miljöledning IVL (Svenska Miljöinstitutet). I projektet har även en 
industridoktorand från Scania deltagit, Lena Nord Nilsson, och då framförallt i forskningen 
om kompetensnätverk för verkstadsindustrin. Forskare Teresia Nyman vid KTH/KI har 
medverkat i forskningen om hemtjänsten, och professor Jörgen Eklund vid KTH har fungerat 
som länk till ergonomienhetens övriga projekt om FHV. 
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Figur 1: Visualisering av de i projektet ingående metoderna och hur de relaterar till 
varandra. 

 

 
 

 Syfte & Frågeställningar 1.1

Projektets övergripande syfte, var att utveckla tre metoder för att samla in, sprida och 
nyttiggöra branschspecifik kunskap om arbetsmiljöarbete. 

Två specifika syftena var att dels bidra till kunskapsutveckling när det gäller 
branschspecifik kunskap om arbetsmiljö i verkstadsindustrin och den kommunala 
hemtjänsten, dels utveckla metoder för lärande och spridning av teoretiska och praktiska 
kunskaper. 

Forskningsfrågorna var: 
- Vilka arbetsmiljöfrågor ser professioner inom verkstadsindustrins 

företagshälsovård som centrala för utövandet av den egna yrkesrollen? 
- Vilka branschspecifika arbetsmiljöfrågor ser företagshälsovård, skyddsombud 

och första linjens chefer som centrala för den kommunala hemtjänsten (inom en 
region)? 

- Vilka aspekter är centrala vid implementering och genomförande av ett 
kompetensnätverk för arbetsmiljöingenjörer och ergonomer verksamma inom 
verkstadsindustrins företagshälsovård? 

- Vilka aspekter är centrala vid implementering och genomförande av ett 
kompetensnätverk för kommunal hemtjänst som syftar till att stärka samverkan 
mellan företagshälsovård, skyddsombud och första linjens chefer? 

Utvecklingsfrågan har varit: 
- Hur kan branschspecifika kunskaper om arbetsmiljö samlas och spridas på ett 

effektivt sätt såväl professioner inom företagshälsovården som lokala arbetsplatsers 
skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar? 

Målsättningen har varit att generera empiriskt förankrad data om vilken sorts kunskaper 
arbetsmiljöingenjörer, ergonomer samt beteendevetare strävar efter i sin yrkesutveckling, 
inom branscherna verkstadsindustri och hemtjänst. Därutöver ska projektet leverera en 

Kompetens-
nätverk 

Webbportal för 
kunskaps- och 
informations-

spridning 

Vidareutbildning 
för yrkes-

verksamma 
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vidareutbildning och en webbportal för utveckling och spridning av branschspecifika 
kunskaper om arbetsmiljö. 
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2 Kompetensnätverk 

Den del av projektet som har fått störst utrymme och fungerat som bas för 
kunskapsinhämtning till forskningen är de två kompetensnätverk som bedrivits inom 
hemtjänsten och verkstadsindustrin. Nätverket för verkstadsindustrin påbörjades hösten 
2014 och avslutades våren 2016. Målgruppen var arbetsmiljöingenjörer och ergonomer 
verksamma inom extern eller intern företagshälsovård. Nätverket för hemtjänsten påbörjade 
hösten 2015 och avslutades sensommaren 2016. Målgruppen var ergonomer, beteendevetare 
inom företagshälsovården samt lokala skyddsombud och första linjens chefer. 

 
 Metodansats 2.1

Inledningsvis diskuterar vi den aktionsforskningsinriktade metod, co-operative inquiry, 
som tillämpats vid implementering och genomförande av kompetensnätverken (Heron & 
Reason, 2006; Reason & Bradbury, 2001). 

Centralt för ett nätverks genomförande är att strukturen och formen inbjuder till lärande 
och kunskapsutbyten, det vill säga att det finns motivatorer för att delta. Kraven på val av 
ansats var därför att den skulle inbjuda till självreflektion, erfarenhetsutbyten samt ett öppet 
klimat med högt i tak. 

Utgångspunkten för aktionsforskning och i det här fallet co-operativ inquiry är att forska 
tillsammans med berörda aktörer med inslag av delaktighet och reflekterande återkoppling 
(Heron & Reason, 2006) (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006). Co-operative inquiry kan sägas 
ha ett transformativt fokus, det vill säga metoden syftar till att dela och överföra kunskaper. 
Ytterligare en utgångspunkt är empowerment, vilket till viss del kan översättas till delaktighet 
och samverkan mellan olika aktörer. I det här fallet var detta särskilt intressant då svensk 
företagshälsovård brottas med en hårdnande konkurrens samtidigt som företagshälsor 
omvandlas till stora företag och följaktligen ska täcka av fler och fler branscher och 
kunskaper. En situation som framöver kommer att kräva samverkan mellan företagen för att 
kunna stärka det branschspecifika kunnandet. Sålunda kunde en metod som öppnar upp för 
empowerment tänkas vara attraktiv för företagshälsor med kunder inom samma bransch, och 
där samverkan mellan FHV-företagens medarbetare blir mer eller mindre nödvändig för att 
kunna utveckla branschkunskaper. 

Co-operativ inquiry kan beskrivas utifrån en cykel bestående av fyra faser (Heron & 
Reason, 2006; Nord Nilsson & Vänje, 2015) (se figur 1). Där den första fasen utgörs av att 
medforskare möts för att undersöka ett på förhand bestämt område eller tema. I det här fallet 
var det gemensamma temat branschspecifika arbetsmiljöfrågor. Denna fas i cykeln ska vara 
tämligen förutsättningslös, för att ge utrymme till att gemensamt komma överens om 
nätverkets form och innehåll. 

Under fas två blir aktörerna medforskare, observerar sig själva och de processer som 
uppstår kring dem i det vardagliga arbetet. Det kan till exempel handla om att 
arbetsmiljöingenjörer för noteringar över sin egen yrkesutövning, det vill säga reflekterar över 
det egna arbetet och vad det genererar för resultat i organisationen. 

Tredje fasen kan beskrivas som metodens hörnsten, som i det här fallet utgjordes av 
gemensamma reflektioner vid nätverksträffarna där medforskarna delade med sig av sina 
praktiska erfarenheter. Genom att medvetenande göra kunskaper och erfarenheter inom 
området arbetsmiljö kan nya och kreativa insikter uppstå. 
  



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 
  2016-12-01  H-2013-0229 
 
 
 

 8 (36) 
 

 
 

Figur 2: Metoden består av fyra steg, som tillsammans utgör en cykel (Heron & Reason, 
2006; Nord Nilsson & Vänje, 2015). 

 

 
 
Fjärde fasen innebär att medforskarna åter möts vid en sedan tidigare bestämd tidpunkt, 

för att dela kunskaper, erfarenheter och nya förslag baserade på fas två och tre. I de här fallen 
kom kompetensnätverken att röra sig fram och tillbaka mellan faserna två och tre, där fas två 
utgjorde tiden mellan träffarna och fas tre den aktuella träffen. Fas fyra kom sedan att utgöra 
den sista och avslutande träffen, som arrangerades inom ramen för projektet. 

 
 Resultat från kompetensnätverken 2.2

I följande avsnitt presenteras empirisk data från träffarna i de två kompetensnätverken. 
Totalt har 11 träffar (6 inom verkstadsindustrin och 5 inom hemtjänsten) om cirka 3 – 4 h per 
tillfälle med 24 medforskare (12 personer inom respektive bransch) genomförts. 

 
2.2.1 Kompetensnätverk inom verkstadsindustrin – SAM-verket 

Målsättningen inför implementering av ett kompetensnätverk för verkstadsindustrin 
(SAM-verket) var att rekrytera medforskare som var arbetsmiljöingenjörer eller ergonomer 
verksamma vid FHV (företagshälsovård) företag eller vid så kallade interna ”hälsor” i stora 
tillverkande företag (>250 anställda). Vi strävade även efter en jämn könsfördelning och en 
spridning av praktiska yrkeserfarenheter, det optimala antalet aktörer var 8 -12 personer. 

Rekryteringen till nätverket utgick ifrån ett subjektivt urval då ansatsen var transformativ 
nätverkets aktörer kunskapsbärare och att vi strävade efter att fånga djupare kunskap om den 
komplexitet som arbetsmiljö och organisationer representerar (Giddens, 2003) med 
ovanstående preferenser som bas. Initialt skickades brev ut till chefer och medarbetare (några 
av dessa kontaktades även per telefon) vid utvalda FHV företag med information om 
projektet, vad nätverket kunde generera för nytta för den egna verksamheten vid ett 
deltagande samt syftet med nätverket. Samtliga tillfrågade arbetsgivare och medarbetare var 
positiva till att medverka, vilket resulterade i att fyra externa samt tre interna FHV 

1 Medforskare möts 
för att gemensamt 

undersöka ett 
område. 

2 Medforskarna blir 
co-subjects och 

observerar sig själva 
och de processer som 
uppstår kring dem,  

3 Genom att 
medvetandegöra 

kunskaper och 
erfarenheter inom det 

aktuella fältet kan 
oförutsedda 

handlingar och 
kreativa insikter 

uppstå. 

4 Medforskarna möts, 
för att dela kunskaper 

och utveckla nya 
förslag baserade på 

fas 2 och 3. 
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verksamheter kom att delta. Utöver tio (fyra ergonomer och sex arbetsmiljöingenjörer) 
medforskare deltog även två forskare (varav en doktorand) (se tabell 1). Yrkeserfarenheterna 
varierade från ett par år till nästan ett helt yrkesliv. 

 
Tabell 1: Medforskarnas attribut. 
 

Profession Intern 
FHV 

Extern 
FHV 

Uni-
versitet 

Varav kvinnor Varav män Totalt 

Ergonomer 1 3  (3) (1) 4 

Arbetsmiljöingenjörer 4 2  (4) (2) 6 

Forskare   2 (2)  2 

Totalt 5 5 2 (9) (3) 12 

 
Under projekttidens gång har det dock skett förändringar på marknaden som har påverkat i 

nätverket när det gäller antalet representerade FHV företag, då två mindre FHV blev 
uppköpta av stora FHV företag. När det gäller medforskarna i nätverket resulterade 
ovanstående i att en deltagare inte kom att medverka i nätverket. Därutöver kom ytterligare 
två (en ingenjör och en ergonom) att medverka sparsamt på grund av hög arbetsbelastning 
respektive byte av arbetsgivare. 

Sammanlagt genomfördes sex nätverksträffar, en av dessa vid en av de interna FHV och 
den avslutande vid AFA Försäkring. Resterande ägde rum på KTH Campus Flemingsberg, då 
det var neutral mark för de representerade FHV företagen. Nätverksträffarna har 
administrerats av de medverkande forskarna. Forskningsprojektet har finansierat lokaler 
samt medforskarnas resor till och från nätverksträffarna. Samtliga träffar har dokumenterats 
med hjälp av handanteckningar, material från grupparbeten och/eller röstinspelning. Det 
inspelade materialet har transkriberats och analyserats med hjälp av empiriskt och tematiskt 
baserad innehållsanalys {Braun, 2006 #337}. Verktyg för detta har varit NVivos 
mjukvarupaket för analys av kvalitativ data. 

För att nå önskade syften som hög delaktighet, gemensamt ägande av nätverket och 
gemensamma överenskommelser om att föra nätverksarbetet framåt användes Herons och 
Reasons (Heron & Reason, 2006, pp. 186-187) modell för tillämpning av metodansatsen co-
operative inquiry. För att skapa en gemensam utgångspunkt för alla medforskarna i nätverket 
inleddes mötet med en övergripande presentation av dels projektet dels metoden som sådan. 
Därefter genomfördes reflektioner i smågrupper kring möjligheter och eventuella hinder för 
att medverka i nätverket (se tabell 2). Steg två i denna process var att inventera möjliga teman 
för de olika träffarna och vad nätverket skulle handla om, vilket gjordes genom en liknande 
process där medforskarna i mindre grupper reflekterade över sina kunskapsbehov. 

 
Tabell 2: Möjligheter och eventuella hinder för att delta i nätverket, identifierade av 

medforskarna i SAM-verket. 
 
Möjligheter Hinder 
Tillfällen för erfarenhets- och kunskapsutbyten Konkurrensfaktorn 
Forum för nya kontakter Nyttan av att medverka 
Kreativt och öppet klimat Tiden 
Konkreta tips på vardagliga problem  
Spridningseffekter  
Omvärldsbild  
Bidra till webbportalen  
 
De tre hinder för medverkan i nätverket som identifierades (se tabell 2) var för det första 

var tiden, inte minst eftersom flertalet av medforskarna både var högt belastade och arbetade 
utifrån en New Public Management modell (Brignall & Modell, 2000) där resultat mäts i 
kvantitativa termer som redovisning av tid och debiteringsgrad. Det andra identifierade 
hinderet hängde delvis samman med tiden och handlade om nyttan med ett medverkande. 
Viktigt var att arbetsgivaren kunde se en nytta för den egna verksamheten med att en 
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medarbetare deltog. En sådan nytta kunde vara att få ta del av flera verksamheters goda 
exempel och lösningar på arbetsmiljöproblem, en annan att medarbetaren fick del av ett 
kollegialt nätverk med syftet individuell kompetensutveckling. Innan projektet startade var 
även konkurrensfaktorn mellan FHV företagen en farhåga, den lyftes också som en farhåga 
vid detta inledande möte, då de externa företagshälsovårder som medverkade i nätverket 
opererar på en gemensam marknad och delvis konkurrerar om samma kunder. Det skulle 
dock visa sig att metoden och nätverksformen öppnade upp för en öppenhet och utbyte av 
erfarenheter och arbetsmiljöproblem. Förmodligen även beroende på att medaktörerna inte 
var verksamhetsansvariga, utan medarbetare vid respektive FHV. 

Nästa steg i processen var att utveckla teman för de kommande träffarna, gemensamma 
reflektioner och beslut resulterade i följande fyra temaområden; 

- arbetsmiljö och produktivitet, 
- kunskapsutbyten, 
- framtidens arbetsliv samt 
- interaktion mellan företagshälsovård och kund. 

Tema arbetsmiljö och produktivitet beskrevs utifrån kunskaper som handlade om att 
motivera en arbetsgivare till att satsa på ett proaktivt arbetsmiljöarbete, mer specifika 
kunskapsområden inom ramen för detta tema var ekonomi och produktivitet, nyckeltal för 
arbetsmiljösatsningar, relationen mellan arbetsmiljöarbete och kvalitet i produktionen samt 
hur ett av de medverkande verkstadsindustrierna har organiserat den interna verksamheten 
för företagshälsovård (vilken i det här fallet arbetar nära produktionen). 

Tema kunskapsutbyten, omfattade önskemål om att få ta del av andras goda exempel på 
stora som små arbetsmiljöprojekt, att gemensamt reflektera kring problemprojekt och vilka 
stötestenarna har varit samt hur dessa har hanterats, information om vad dagens 
arbetsmiljöutbildningar innehåller, hur AFA Försäkrings databaser över incidentrapportering 
fungerar samt hur ensamarbete kan hanteras. 

Framtidens arbetsliv var ett tema som kan beskrivas utifrån önskemål som att kunna 
bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete anpassat till framtidens arbetsliv, hur kunskapskraven 
för ergonomer kommer att se ut i framtiden, den pågående profileringen av 
arbetsmiljöingenjörer till att arbeta in-house samt hur framtidens företagshälsovård kommer 
att vara organiserad. 

Slutligen beskrevs temat relationer mellan företagshälsovården och dess kunder i termer av 
beställarkompetens, marknadsmässiga styrfaktorer (exempelvis försäkringar), konsten att 
tidplanera uppdrag samt att skapa avtal som fungerar för båda parter. 

2.2.2 Branschspecifikt arbetsmiljöarbete inom verkstadsindustrin 
Ett huvudfokus vid nätverksträffarna i SAM-verket var utbyten av praktiska 

yrkeserfarenheter. Vad som ger respektive tar energi i det vardagliga arbetsmiljöarbetet var 
föremål för reflektion i de individuella dagböckerna, och som kom att generera 
yrkeserfarenheter utifrån såväl individuella som organisatoriska perspektiv. Resultaten av 
dessa dagboksreflektioner presenterades under gemensam dialog vid en av träffarna, flera 
likheter mellan medforskarnas erfarenheter kunde identifieras och de presenteras i tabell 3 
nedan (Nord Nilsson & Vänje, 2015). 

Exempel på lyckade arbetsmiljöinsatser som presenterades av medforskarna hade flera 
gemensamma nämnare dels med varandra dels med det som man upplevde gav energi in i 
arbetet (Nord Nilsson & Vänje, 2015). I de här fallen handlade det om goda relationer med 
kunderna, intresserade mottagare, att kunderna har tillit och ett det finns ett nära samarbete 
med kunden genom hela arbetsprocessen. Viktigt var att kunna bidra till en förbättring av 
arbetsmiljön och ”göra skillnad” i praktiken, det vill säga att projektresultaten ger avtryck i 
verksamheterna. 
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Tabell 3. Vad medforskarna upplever ger respektive tar energi i det vardagliga 

arbetsmiljöarbetet. 
 

Energi ”boosters” Energitjuvar 
Tvärfunktionellt arbete Ensam i beslut 

Varierande arbete Splittring i arbetet, dubbla roller 
som sjukgymnast och ergonom 

Tillit från kunden, inklusive goda 
kundrelationer. 

Lojalitetskonflikter mellan den egna 
arbetsgivaren och kundföretaget 

Att kunna göra skillnad, genom 
arbetsmiljöförbättringar och tydliga 

resultat. 

Konkurrens om resurserna, fokus på 
friskvård och hälsoundersökningar 

istället för ett fungerande SAM. 
Att medverka från start i ett 

förändringsarbete 
Kommunikation, svårt att förmedla 

nyttan med god arbetsmiljö och att 
medverka på ett tidigt stadium i projekt. 

Värdering av resultat Mycket dokumentation, 
administration 

Samverkan med kollegor Avsaknad av väl fungerande 
riskbedömningsverktyg 

 
Arbetsmiljöingenjörernas och ergonomernas arbete i de presenterade exemplen var ofta 

tvärfunktionellt utifrån att flera av företagshälsovårdens yrkeskategorier var delaktiga. Var 
det ett exempel på utbildning av medarbetare i arbetsmiljö ingick oftast både teori och 
praktisk träning i verkliga arbetssituationer. Ett sådant exempel som inkluderade praktiska 
moment var en utbildning i säkerhet där en del av utbildningen bestod av att sitta i en truck 
för att få en känsla av de visuella begränsningar som uppstår vid truckkörning. Det var ett 
exempel på ökad förståelse och skillnad i beteende hos medarbetare och chefer som rörde sig 
på verkstadsgolvet. 

Flera av medforskarna uppgav att de upplevde lojalitetskonflikter mellan den egna 
arbetsgivaren och kundföretaget samt mellan kundens arbetstagare och arbetsgivare. Det sågs 
även som ett problem att företagen lägger resurser på hälsoundersökningar och friskvård 
istället för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ergonomiska förbättringar. Situationen 
beskrevs som en konkurrens om resurserna, trots att det är lagkrav på systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2001; SFS, 1977:1160). Nätverksdialogerna ägnades 
även åt diskussioner om hälsoundersökningar i relation till vad som kan betecknas som 
företagshälsovård. 

 
”…jag tror att företagens bild av företagshälsovården är ju fortfarande blodtryck och 

stavgång. Att det handlar om hälsovård mer än verksamhetsvård…” Ergonom 
 
”…jag hör företagsläkare som har sagt att: det är jättebra med hälsokontroller för alltid 

hittar vi någonting vi kan följa upp ett högt blodtryck eller socker och det är väl i och för sig 
bra men är det företagshälsovård då?” Arbetsmiljöingenjör 

 
Vidare upplevdes det som svårt att förmedla nyttan med att anlita en arbetsmiljöingenjör 

eller ergonom, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att medverka på ett tidigt stadium i 
förändringsprojekt (se tabell 3). Slutligen var avsaknad av expertverktyg för riskbedömning av 
ergonomi ett viktigt tema, som återkom vid flera träffar. Generellt kan sägas att det blev 
intensiva diskussioner kring flera av punkterna i tabell 3 och i flera fall lyftes nya vinklingar 
på problem och förslag till angreppssätt.  

Temat ergonomi, kvalitet och produktivitet, introducerades av en forskare inom området. I 
de diskussioner som följde lyftes aspekter som att förstå företagens kvalitetsystem, och 
förmåga att kommunicera med ”kvalitetsfolket” vilket kan skapa insikter i organisationen om 
kopplingen mellan kvalitet och en god ergonomi. 

Ytterligare ett tema för öppen reflektion och som hade förbetts av medforskarna i 
dagböckerna var problemprojekt och strategier som följt av dessa. Ett sådant projekt 
handlade om att kundföretaget inte hade varit öppet med att uppdraget var grundat i en av 
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Arbetsmiljöverket (AV) genomförda inspektioner och som följts av krav på att vidta åtgärder. 
Bristande information från kundföretaget innebär att stödet och resurserna från FHV inte blir 
optimala och kan utgå ifrån redan kända brister i arbetsmiljön, utan istället berättar 
medforskarna att de får börja ifrån vad som kan beskrivas som noll. Svårigheter med få 
tillbud och olyckor rapporterade var ytterligare exempel på problemprojekt. Här sågs det som 
viktigt att vid utredningar söka bakomliggande orsaker och inte skuldbelägga individen. 
Ytterligare exempel på svårigheter var brist på transparenta strukturer för arbetsmiljöarbetet 
samt en komplex verklighet att arbeta i (Vänje & Nilsson, 2015). 

När det gäller studiebesöket vid den interna företagshälsovården var en central strategi i 
den aktuella organisationen att involvera alla medarbetare i arbetsmiljöarbetet. I praktiken 
innebar det att bygga in säkerhet och hälsa i befintliga strukturer och produktionssystem. Det 
var här tydligt att säkerhet och hälsa var en del av kvalitetsarbetet i produktionen, som även 
speglade av sig in i kundorganisationerna. 

Även temat arbetsmiljö och ekonomi hade en forskare som inbjuden gäst. Frågor som 
diskuterades i anslutning till detta tema var bland annat svårigheterna att få tillgång underlag 
(hos kundföretaget) för att kunna göra ekonomiska analyser. Flera menade även att 
beräkningar tar tid, och att kunden kanske inte alltid är beredd att betala för det. Ett förslag 
var att överlämna beräkningarna till kunden, vilket skulle vara ett sätt att skapa delaktighet 
då det i sin tur skulle kräva dialog med företagshälsovården om kundföretagets 
arbetsmiljökostnader. 

AFA Försäkrings system för incidentrapportering (IA-systemen) presenterades för 
nätverket av en medarbetare vid AFA. Ett system som under 1990-talet utvecklades inom 
pappersindustrin för samverkan kring branschspecifika arbetsmiljöfrågor, utifrån att 
företagsledningar såg vinster med en god arbetsmiljö. AFAs intresse var att kunskap om 
avvikelser ger förutsättningar och möjligheter till förebyggande arbetsmiljöarbete. Idag är IA-
systemet utbyggt till flera olika branscher och omfattar 600 företag med, en miljon händelser. 
Bara under år 2015 var 280 000 händelser inrapporterade i systemet. Frågor som ställdes av 
nätverket var om systemet gör det möjligt att rapportera incidenter anonymt, om företag kan 
använda statistik från den egna verksamheten för uppföljningar och om 
incidentrapporteringen har en koppling till processer i organisationen. Kärnan i diskussionen 
mellan nätverket och AFA var dock på vilka villkor företagshälsovården har till gång till IA-
systemet, vilket är att kundorganisationen måste öppna upp för detta. En annan 
diskussionspunkt var om företagshälsovården blir inkopplad som expertfunktion vid 
skapande av lokala IA-system. 

 
2.2.2.1 Summering 

Sammanfattningsvis kan sägas att de av medforskarna identifierade temana för 
kunskapsutveckling har interagerat med varandra under nätverksträffarna. Arbetsmiljö och 
produktivitet kom att handla om svårigheter att förstå verksamhetens kvalitetssystem och 
skapa dialog med kvalitetsansvariga för att kunna driva ett integrerat arbetsmiljöarbete. 
Vidare identifierades behov av att kunna göra ekonomiska kalkyler och få tillgång till 
verksamhetens siffror för att på så sätt motivera satsningar på just ett integrerat och proaktivt 
arbetsmiljöarbete. 

Kunskapsutbyten har varit nätverkets kärna och här identifierades strategier för att möta 
motstånd och lösa så kallade problemprojekt. Viktiga aspekter var ett nära samarbete med 
kundorganisationen och medarbetare i verksamheten, tvärfunktionella projekt och att 
medverka från start i förändringsprojekt. I anslutning till dessa faktorer efterlystes tydliga 
stödstrukturer för arbetsmiljöarbetet. 

Dialoger om interaktioner mellan företagshälsovård och kund kom till stor del att handla 
om vad det är för tjänster som FHV säljer i praktiken och utifrån vilka kompetenser sker 
upphandlingar. Bilden var att hälsoundersökningar och friskvård sågs av kunderna som en 
snabbare och enklare investering än ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sågs även 
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som ett resultat av att företagshälsovården fortfarande ses, utifrån kundperspektiv, mer som 
hälsovård än verksamhetsvård. 

Framtidens arbetsliv var det tema som fick minst utrymme, och till viss del handlade om de 
förändringar som sker inom professionerna där tendensen är att arbetsmiljöingenjörer i 
högre grad än tidigare anställs direkt av företagen. I anslutning till diskussioner om 
arbetsmiljöingenjörer lyftes även den urholkning som idag sker genom ett stort antal 
pensionsavgångar. Att företagen satsar på ett eget internt arbetsmiljöarbete sågs även som en 
svår konkurrent, utifrån att det kan leda till att FHV inte längre ses som den expertresurs de 
kan vara i mer komplicerade arbetsmiljöfrågor. 

 
2.2.3 Kompetensnätverk inom hemtjänsten – HEM-verket 

Branschen kommunal hemtjänst visade sig ha andra förutsättningar än verkstadsindustrin 
när det gäller resurser för och traditioner kring arbetsmiljöarbete.  

 
Tabell 4: Medforskare i nätverket för hemtjänsten, HEM-verket. 
 

Profession FHV Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Universitet Totalt 
Ergonom 2     2 

Beteendevet. 1     1 
Skyddsombu

d 
 1 2 1  4 

Chef  1 1 1  3 
Forskare     2 2 

Totalt 3 2 3 2 2 12 

 
Sammanlagt genomfördes fem träffar mellan oktober 2015 till september 2016. Träffarna 

har ägt rum i de tre kommunerna samt vid det avslutande tillfället vid KTH i Flemingsberg. 
Nätverksträffarna har administrerats av forskarna från KTH som även fungerat som 
nätverksledare. Forskningsprojektet har finansierat lokaler, gemensamma luncher samt 
medforskarnas resor till och från nätverksträffarna.  

Syftet med nätverket för branschen hemtjänst var att etablera en metod för samverkan 
mellan en företagshälsovård och dess kundorganisationer, i det här fallet tre kommuner inom 
samma region. För att kunna öppna upp för flera olika perspektiv på kunskaper om och 
erfarenheter av arbetsmiljö samt arbetsmiljöarbete inom hemtjänsten valde vi att bjuda in 
flera olika kategorier av aktörer. Det var förutom två ergonomer och enbeteendevetare vid 
företagshälsovården även första linjens chefer samt lokala skyddsombud (se tabell 4). I 
praktiken innebar det att vi hade tre olika nivåer i arbetsmiljöarbetet involverade i 
nätverksarbetet. Intressant var att chefer och skyddsombud skulle nätverka tillsammans kring 
frågor som berörde arbetsplatsen. Urvalet var även här subjektivt och inspirerat av metoden 
snowball sampling (Noy, 2008), då utgångspunkten var en FHV som hade visat intresse för 
att medverka i projektet och genom deras befintliga kunder identifierades medforskare från 
tre kommuner. Samtliga träffar har dokumenterats genom handanteckningar, underlag från 
gruppdiskussioner och/eller röstinspelning. Detta material har analyserats manuellt utifrån 
empirisk tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006), och resultatet är till största delen 
validerat vid de olika nätverksträffarna. 

Det faktum att chefer och medarbetare samverkade tillsammans innebar att det fanns en 
inbyggd hierarki i nätverket att vara medveten om. Vid den inledande träffen fick 
medforskarna inledningsvis och i mindre grupper reflektera över följande frågeställningar. 

- Vilka möjligheter ser ni med att delta i nätverket? 
- Vilka hinder ser ni för ett aktivt deltagande? 
- Vilka förutsättningar är viktiga för att nätverket ska fungera optimalt?  

När det gällde möjligheter (se tabell 5) lyftes aspekter som att testa nya idéer i 
arbetsmiljöarbetet, ta del av erfarenheter och kunskaper från andra kommuner och FHV samt 
att ta del av aktuell forskning och aktuella verksamhetsfrågor. Ytterligare aspekter var att 
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skapa möjligheter till förbättrad samverkan mellan kommuner och FHV, att nätverket skulle 
komma att utgöra en arena för kunskapsutveckling om hur fysisk och psykisk ohälsa kan 
förebyggas, att sätta ”spotlight” på risk- och friskfaktorer samt slutligen att nätverket skulle 
komma att innebära en vinst-vinst situation för medforskarna. Det senare utifrån att såväl 
FHV som kommunerna såg fördelar med att medverka, särskilt när det gäller 
kunskapsutbyten och att skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära och proaktivt 
arbetsmiljöarbete. 

I reflektionerna kring hinder (se tabell 5) lyftes aspekter som att det kan bli känsligt att lyfta 
vissa frågor i nätverket när chefer är med, frågor som ”vad blir det av det här?” och ”vad blir 
det för fortsättning” när projekttiden är slut, att avsatt tid måste vägas upp av nyttan att 
medverka, att arbetsbelastning på hemmaplan kan hindra medverkan samt brister på 
möjligheter (resurser) att genomföra idéer som utvecklas under träffarna. 

Viktiga förutsättningar (se tabell 5) var att träffarna ägde rum på neutral plats, att alla 
bereds möjlighet att komma till tals, att det finns en trygghet i gruppen och att det som sägs 
stannar i rummet, att alla blir lyssnade på, att alla prioriterar att närvara vid träffarna samt 
att klimatet i gruppen präglas av öppenhet och tillit. Vidare sågs det som viktigt att 
mötestiderna anpassades till verksamheternas behov och att det var god framförhållning när 
det gällde var och när träffarna skulle äga rum. 

 
Tabell 5: Förutsättningar, möjligheter och hinder för att delta i nätverket, identifierade 

av medforskarna i HEM-verket. 
 

Förutsättningar Möjligheter Hinder 
Öppenhet och tillit i nätverket. Testa nya idéer. Tiden (vägas upp av nyttan). 

Respekt. Erfarenhets- och kunskapsutbyten. Arbetsbelastning. 
Neutrala mötesplatser. Aktuella verksamhetsfrågor. Resursbrist. 

Närvaro Aktuell forskning. Chefers närvaro. 
Verksamhetsanpassade mötestider. Utveckla samverkan mellan FHV och 

kommunerna. 
Osäkerhet kring vad nätverkandet 

kommer att leda till 
God framförhållning på inplanering 

av mötestider. 
Kunskaper om proaktivt 

arbetsmiljöarbete. 
. 

 Förebyggande av fysisk och psykisk 
ohälsa. 

 

 Identifiera frisk- och riskfaktorer.  
 ”Win-Win” situation för samtliga 

medforskare. 
 

 
Medforskarna bestämde vid den första träffen att mötena skulle äga rum i varandras 

kommuner och då i FHVs lokaler eller på neutral plats, samt att den avslutande träffen skulle 
äga rum i Stockholm. På frågan hur ofta bestämdes att arrangera totalt fem träffar med cirka 
två månaders mellanrum under perioden hösten 2015 till sensommaren 2016. 

Vid brainstorming av medforskarna kring teman för träffarna framkom flera önskemål, 
dessa presenteras i tabell 6 tillsammans med en kolumn för genomförda teman. Vid den 
första träffen fick medforskarna även varsin dagbok att föra in reflektioner i emellan 
träffarna. 
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Tabell 6: Medforskarnas önskemål om tema för nätverksträffarna, samt genomförda 
teman (resultat). 

 
Önskemål om teman för 

nätverksträffarna 
Genomförda teman 

Samarbetet mellan FHV och kommunerna, 
utifrån frågeställningar som hur kan 

arbetsplatsmöten, chefsmöten organiseras för att 
kunna fånga upp aktuella arbetsmiljöfrågor i 

verksamheterna. 
 

Tema 1: Samverkan mellan FHV och kommunen. 

Arbetsmiljö med fokus på kvalitet och 
effektivitet, standardisering av tid och 

genomförande av arbetsuppgifter, närhet och 
gränsdragning till brukarna, hur hanterar vi de 
osynliga arbetsuppgifterna och de motstridiga 

kraven från brukare, anhöriga och 
biståndshandläggare. 

Tema 2: Kvalitet och effektivitet i hemtjänstarbetet. 

Systemförändringar som har påverkat och 
kommer att påverka arbetets karaktär, som 

införande av ny teknik, motstridiga krav, 
arbetsutvidgning kontra specialisering- 

Kunskaper om hur arbetsmiljön kan förbättras 
för att motverka dessa faktorer som generar 

stressrelaterade sjukdomar. 

Tema 3: Utveckla förslag till proaktivt och förbättrande 
arbetsmiljöåtgärder med stöd i samarbetet mellan FHV och 

kommunerna. 

Ansvar i arbetet – vilka resurser finns och hur 
ser kraven ut? 

Fysiska krav i arbetet – hur hanteras det? 
Hur ser kraven ut, vilken sorts belastning är du 

mest utsatt för? Vad finns det för stöd att få? Vad 
saknar ni, i form av resurser? 

Psykosociala arbetsmiljön – Vad är det som 
fungerar bra och kan utgöra resurser i arbetet? 

Vad är det som fungerar mindre bra och tar 
energi från arbetet? 

 

Tema 4: Validera resultat och de åtgärder som utvecklades 
under tvärgruppdiskussionerna vid tema fyra. 

 
2.2.4 Branschspecifikt arbetsmiljöarbete inom hemtjänsten 

Ett av syftena med HEM-verket var att nätverka kring samverkan mellan FHV och 
kommunen. Utifrån det syftet valde nätverket att vid den första tematräffen bjuda in en 
forskare/konsult från IVL (Svenska Miljöinstitutet). Den inledande presentationen baserades 
på IVL rapporten om användning av företagshälsovård i kommun och landsting (Sjöström & 
Schmidt, 2015). 

Även i HEM-verket var praktiska yrkeserfarenheter, utifrån medforskarnas olika roller, ett 
centralt tema vilket löpte som en röd tråd igenom de fem träffarna. Ett tema för reflektion i 
dagböckerna och som det sedan genomfördes gemensamma reflektioner kring var ” stora och 
små arbetsmiljöhändelser i vardagen”. Inför den gemensamma diskussionen genomfördes 
först reflektioner i mindre grupper där konstellationerna utgick ifrån yrkesroll, det vill säga 
chefer, skyddsombud och FHV i separata grupper. Det blev vid gruppernas återrapportering 
till hela nätverket tydligt att de sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågorna är i fokus hos 
såväl skyddsombud som chefer. Mer explicit handlade dessa arbetsmiljöfrågor om att 
arbetstider och schemaläggning behöver samverkas och utvecklas gemensamt av de berörda 
parterna för att kunna skapa en mindre stressig vardag inom hemtjänsten. FHV förmedlade 
att de kan fungera som stöd vid förbättring av den psykosociala arbetsmiljön, samtidigt som 
de också kan bli tydligare i vilka resurser som finns och hur dessa kan användas. 

Ytterligare ett tema för reflektion var att det befintliga teknikstödet inte alltid är anpassat 
efter behoven. Teknikverktyg skulle vid bättre ”user design/behovsanpassning” kunna 
fungera som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön ur olika aspekter. De exempel som här 
gavs var återigen på temat att minska stress och frigöra tid. Slutligen efterlystes en arena för 
samverkan mellan chefer, skyddsombud och FHV kring aktuella arbetsmiljöfrågor och det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
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Den HEM-verks träff som var den tredje i ordningen behandlade området kvalitet och 
effektivitet i hemtjänstarbetet. Vid detta tillfälle var en extern person inbjuden som 
seminarieledare och samtliga reflektioner skedde gemensamt i storgrupp. Utgångspunkten 
var en studie om styrningens påverkan på ekonomi, arbetsförhållanden och kvalitet i 
hemtjänsten (Målqvist, 2010). Ett tema för dagen kom att bli oväntade händelser, och vem 
som tar ansvar för det oförutsedda? 

 
”Som chef tar jag ansvar även på helger. Även om jag inte är i tjänst.” Första linjens chef  
 
Det visade sig att i de flesta fall har individen (medarbetaren/chefen) ett informellt ansvar 

för hur oväntade händelser ska hanteras, det finns med andra ord i flera fall inga formella 
strukturer eller handlingsplaner för hur olika typer av akuta incidenter ska åtgärdas. 

De fysiska kraven i arbetet och hur de påverkar allmänhälsan var en aktuell fråga. I 
anslutning till detta gavs exempel på att arbetet innebar krav på fysisk aktivitet i form av 
städning men också mycket gående. Det på verkar i sin tur orken och intresset för fysisk 
aktivitet utanför det betalda arbetet, som muskelstärkande träning vilket kan verka 
förebyggande av till exempel problem med nacke och skuldra. 

 
”… i och med att vi sitter i rehab så märker man att den fysiska förmågan hos äldre 

medarbetare inom hemtjänsten, den blir väldigt mycket lägre och det finns en förklaring. … 
man har sett att människor som jobbar i fysiskt tunga jobb, dom orkar inte att fortsätta att 
motionera på samma sätt som personer som jobbar på kontor…ett sådant här jobb är så 
pass krävande så att man behöver ha ganska bra kondition för att orka med…” Ergonom 

 
”Och sen också att man har varit så fysiskt aktiv hela dagen så då orkar du inte, om du 

har haft en delad tur också, då har du liksom inte orken kanske till att göra det, då har du 
rört på dig så mycket så du vill vila.” Skyddsombud, hemtjänstpersonal 

 
Det fanns en medvetenhet om sambanden mellan kraven i arbetet och de fysiska och 

psykologiska besvär som arbetet genererar. 
 
”Jag tror också att inte bara det att man har ett fysiskt krävande jobb, eftersom det är 

också socialt så orkar man inte, rent mentalt, tror jag.” Skyddsombud, hemtjänstpersonal 
 
En idé som lyftes av medforskarna var att utveckla samarbetet med hemsjukvården. Det 

sågs som en lösning på att frigöra tid till att på ett bättre sätt anpassa hemtjänsten efter de 
enskilda brukarnas individuella behov, som kan ändras med dagsform et cetera. 

 
”Men det är inte säkert att det är fysiskt eller psykiskt jobbigt. … Det kanske inte är 

jobbigt för min kropp för att det finns hjälpmedel. … jag stressar iväg och skyndar mig på 
fler ställen och jag ska sammanstråla med tidigare arbetskamrater. Det kan vara tyngre 
än… Sen beror det på kunden, hur besvärlig den är och hur sjuk den är.” Skyddsombud 
hemtjänstpersonal  

Vid den fjärde träffen valde nätverket att bearbeta de frågeområden som hade diskuterats 
vid de tre tidigare träffarna. Detta eftersom det i HEM-verket nu fanns ett behov av att arbeta 
konkret och utveckla förslag till åtgärder, för att dels förbättra arbetsmiljön dels stärka 
samarbetena mellan FHV och kommunerna. Nätverket delades in i två tvärfunktionella 
grupper som diskuterade samtliga områden. I varje grupp ingick minst en första linjens chef, 
skyddsombud/medarbetare och FHV. Forskarna hade inför denna träff genomfört en 
empiriskt baserad innehållsanalys för att identifiera områden att utveckla åtgärder inom, 
dessa var; 

1. Ansvar i arbetet – vilka resurser finns och hur ser kraven ut? Är 
organisationen/strukturerna tydliga, eller finns här brister? Vad fungerar bra, mindre 
bra när det gäller ansvaret i arbetet? 
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2. Fysiska krav i arbetet – hur hanteras det? Hur ser kraven ut, vilken sorts 
belastning är du mest utsatt för? Vad finns det för stöd att få? Vad saknar ni, i form av 
resurser? 

3. Psykosociala arbetsmiljön – Vad är det som fungerar bra och kan utgöra 
resurser i arbetet? Vad är det som fungerar mindre bra och tar energi från arbetet?  

Under det första temat om ansvar i arbetet diskuterades att hemmiljöerna ser olika ut och 
att det ofta är utrymmesbrist. Det saknas riskbedömningar av hemmen och det borde göras 
när nya hem och brukare blir aktuella för hemtjänst. Några poängterade att det idag finns 
checklistor att använda till detta. När det gäller lyfttekniker finns stöd från rehabilitering och 
FHV. I anslutning till dessa reflektioner lyftes även behovet av att tydliggöra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och informera om att det är till för alla. Framförallt cheferna lyfte i 
anslutning till diskussionerna att om alla anställda är på plats och i arbete räcker nuvarande 
resurser. Med andra ord betyder det att den formella resursen finns idag, men att den 
urholkas av sjukskrivningar som i sin tur genererar kompetensbrist och en stressig vardag för 
de som är i arbete. Samtidigt lyfte nätverket unisont att det är viktigt att undersöka vad 
sjukskrivningarna grundar sig i. Därutöver lyftes att otydliga arbetsbeskrivningar ger 
utrymme för tolkning av uppdrag och hur lång tid dessa bör ta.  

När det gäller de fysiska kraven i arbetet ansågs det vara avgörande med en tydlig chef och 
klara riktlinjer om vad som ska göras och vad som inte ska göras. När denna sorts riktlinjer 
inte existerar ökar riskerna i arbetet utifrån att individuella lösningar och former av ansvaret 
uppstår. För att stärka kunskaperna om den fysiska arbetsmiljön och dess krav lyftes förslag 
som att gå med erfaren person i arbetet. Skuggning som lärande i arbetet om 
arbetsställningar och lyfttekniker skulle enligt medforskarna rikta sig till såväl nyanställda 
som FHV. För FHV skulle det innebära att ta del av hur den vardagliga praktiken fungerar 
inom hemtjänsten. Delaktighet och inflytande i planering sågs även det som ett sätt att stärka 
resurserna och göra de fysiska kraven i arbetet hanterbara. Eventuellt skulle detta även kunna 
bidra till färre sjukskrivningar och motverka vikariebristen. Det senare var ett ganska så stort 
problemområde då bristen på kompetens arbetskraft innebar mer och tyngre arbete för de 
erfarna som är i tjänst. Ansvar tillbaka till medarbetarna sågs som en faktor för att öka graden 
av egenkontroll i arbetet, och därigenom påverka den fysiska belastningen i arbetet i positiv 
riktning. 

En fråga som berörde den psykosociala arbetsmiljön var att det idag finns en mycket 
begränsad tid för samtal med kollegor. I praktiken innebar det att det saknas en ventil för 
emotionellt belastande händelser. Att formalisera någon form av debriefing skulle samtidigt 
motverka den oro som fanns bland medforskarna av att inte sprida för mycket negativa tankar 
i gemensamma diskussioner, som vid till exempel arbetsmöten och fikaraster. 

Ett yrkeskrav när det gäller tyst kompetens är känslan för brukares olika behov och 
livssituationer. De många sjukskrivningarna gör att den fasta personalen får arbeta med de 
tyngre brukarna, och visstidsanställda med de mer enkla brukarna. En situation som skulle 
kunna lösas med en fast vikariepool samt att gå i par till dessa brukare, vilket skulle motverka 
den belastning som det innebär att utsättas för risker som hot och våld. Handledning sågs 
som enviktig resurs i anslutning till dessa sorters arbetssituationer, och något som skulle 
kunna integreras i organisationerna. 

 
2.2.4.1 Summering 

Resultaten visar att en viktig fråga för hemtjänsten är varför det är så många som är 
sjukskrivna. Två orsaker som nätverkets medforskare lyfte fram var stora arbetsgrupper samt 
en hög personalomsättning. De resurser som sågs som väsentliga för att motverka dessa två 
faktorer var ökad delaktighet vid budgetarbetet för att få verksamhetsanpassade och 
realistiska resurser. Det sågs även som centralt för utvecklingen av arbetsmiljön i denna 
bransch att identifiera och synliggöra motivatorer till att vara i arbete. Medforskarna 
identifierade också idag befintliga motivatorer och vad för faktorer som skulle kunna 
förbättra arbetsmiljön (se tabell 7). 
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Tabell 7: Befintliga och önskade motivatorer för arbete i hemtjänsten, identifierade av 

HEM-verket. 
 

 
Befintliga motivatorer 

 

 
Önskvärda motivatorer 

 
Självständigt arbete som innebär eget ansvar. Delaktighet i planering utifrån gruppens behov och brukares 

krav. 

Att vara behövd av brukaren. Att ersätta arbetsuppgifterna städ och inköp med mer 
kvalificerade omvårdnadsuppgifter som stöder brukaren i dennes 

vardag. 
 Färre brukare per medarbetare. 

 Tydligt stöd till medarbetare vid förändringar, för att motverka 
överbelastning. 

 Ett proaktivt arbetsmiljöarbete. 

 Regelbunden samverkan mellan hemtjänstpersonal och FHV. 

 
Kontinuitet i vikariepoolen har nämnts tidigare och nätverket såg det som en faktor som 

kan motverka sjukskrivningar genom att de som är frånvarande blir ersätta av medarbetare 
med viss erfarenhet. En av kommunerna har arbetat med denna metod, och den lyftes fram 
som ett gott exempel. 

Den fysiska miljöns problemområden handlade enligt medforskarna om fallolyckor, 
förflyttningsteknik, arbetsställningar och stress. De resurser som ansågs fungera som 
förebyggande var att se checklistor som en pågående process utifrån aspekter som vem 
utvecklar samt har ansvar för utarbetande och tillämpning, men också ett tydligt ledarskap, 
såväl till som från första linjens chef. FHVs roll för och vid förbättring av den fysiska 
arbetsmiljön sågs som central. Likaså när det gäller att initiera kompetensöverföring kring 
arbetsställningar, förflyttningsteknik et cetera i den egna arbetsgruppen. Här fördes även 
diskussioner kring balansgången mellan att arbeta i någon annans hem samt de krav på en 
arbetsplats som arbetsmiljölagen ställer.  

Den psykosociala arbetsmiljön sågs av medforskarna som den som idag är i störst behov av 
åtgärder. Det poängterades här att psykologisk belastning även ger fysiska krämpor. Områden 
att arbeta med är framförallt det faktum att det har blivit mindre tid för samtal med kollegor, 
att de som är i arbete får fler tunga brukare (i betydelsen av emotionell belastning). Resurser 
för att motverka dessa situationer var förslag till proaktiva åtgärder som att införa debriefing 
samtal, att utveckla mötesformer med hög delaktighet samt att FHV genomför skuggning och 
riskbedömningar med hjälp av till exempel ARIA (ett bedömningsverktyg för den 
psykosociala arbetsmiljön). Även frågan om att medarbetare har olika resurser och därmed 
hanterar belastningar olika lyftes. En åtgärd kring detta faktum var att utveckla en 
handlingsplan i den egna arbetsgruppen, som är anpassad efter medarbetares resurser och 
kunskaper. FHV kan också vid behov arrangera så kallade trepartssamtal där chef, 
medarbetare och FHV deltar, vilket inte var känt av alla vid nätverkets start.  

När det gäller goda exempel på tillfällen för kompetensöverföring har en av kommunerna 
ett särskilt chefsforum där första linjens chefer kan utbyta erfarenheter, likaså finns i samma 
kommun ett brukarforum för utbyte av erfarenheter mellan medarbetare. En annan av 
kommunerna har särskilda demensträffar för att utveckla kunnandet och utbyta erfarenheter 
mellan medarbetare som arbetar med brukare som har denna problematik. 

Samverkan med FHV idag sker fram för allt med företagsköterskor. En åtgärd som syftade 
till att föra in även ergonomer och beteendevetare i det vardagliga verksamhetsnära 
arbetsmiljöarbetet var att införa en regelbundenhet i att FHV medverkar vid 
arbetsplatsträffar. Tydlig var medvetenheten om att det är första linjens chef som har ansvar 
för den lokala samverkan. FHV lyfte dock fram för gruppen att de kan fungera som chefsstöd 
vid utveckling av lokalt anpassad samverkan.  
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Öppenheten var stor vid HEM-verkets möten och det fanns goda viljor till att hitta former 
för samverkan mellan FHV och kommunerna. När det gällde nätverkets fortsättning fanns ett 
uttalat intresse för det, men ett hinder var vem eller vilka som skulle driva det. Det bestämdes 
dock att en återförening skulle ske om ett år med forskarna som arrangör. Däremellan skulle 
FHV och kommunerna arrangera ett nätverksmöte. Vid det avslutande mötet bestämdes även 
att en sluten Facebookgrupp för nätverket skulle skapas. Denna finns idag, men används inte 
aktivt av dess medlemmar. 
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3 Arbetsmiljöledning i praktiken 

Arbetsmiljöledning i praktiken är titeln på den vidareutbildningskurs som är utvecklad 
inom ramen för projektet. Vidareutbildningens innehåll baseras på den empiri som 
framkommit i de två nätverken, och fokus är på verkstadsindustrin. Ramen för 
vidareutbildningen kan dock utgöra grund för vidareutbildning i arbetsmiljöledning inom 
andra branscher än verkstadsindustrin. Vidareutbildningen riktar sig till 
arbetsmiljöingenjörer och ergonomer inom företagshälsovård och liknande organisationer 
med kunder inom verkstadsindustrin. Den är också lämplig för chefer, arbetsledare och andra 
med uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna förutsätts att ha vissa förkunskaper och 
erfarenheter av arbetsmiljöarbete i praktiken till exempel Prevents BAM-utbildning (Bättre 
arbetsmiljö) eller motsvarande, samt grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning. 

Vi har här tagit fasta på resultaten från framförallt verkstadsindustrins nätverk som visar 
på behov av kunskaper i systemperspektiv, att kunna motivera satsningar på arbetsmiljö samt 
kunskaper i verksamhetsnära arbetsmiljöarbete. Vidareutbildningens pedagogiska ansats 
baseras på synsättet lärande som process och aktivt lärande som engagerar flera sinnen och 
kreativitet på ett sätt som underlättar lärande (Bonwell & Sutherland, 1996). Säljö (2000) 
menar att vi lär genom praktiskt och kommunikativt samspel. Under vidareutbildningen ges 
därför möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar 
och potentiella lösningar. Särskilt för vuxna lärande är det sociala samspelet en viktig 
motivation, tillsammans med personlig utveckling (Knowles, Elwood, & Swanson, 2005). Det 
är också av betydelse att lärandet har ett tydligt syfte bortom ”att göra uppgiften” – 
läraktiviteterna måste ha ett tydligt mål och upplevas som relevant för den egna 
verksamheten, intresseområdet. I kursen får deltagaren därför fokusera på en eget vald 
arbetsplats eller system och resonera kring de förutsättningar, utmaningar och potentiella 
lösningar som kan vara aktuella. Här förväntas kursdeltagaren ta ansvar för det egna 
lärandet, utnyttja sin kreativitet och koppla teorier om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet till 
egna och andra deltagares praktiska erfarenheter. 

Efter genomförd vidareutbildning ska deltagaren: 
- Ha kunskap om och förståelse för hur arbetsmiljöarbetet organiseras och hur området 

har utvecklats över tid. 
- Ha kunskap om och förståelse för människans fysiska och mentala förmågor och 

begränsningar och hur det påverkar oss i vårt arbete. Hur kan arbete och arbetsplats 
utformas, planeras och organiseras för att främja en god arbetsmiljö och minska 
riskerna för en ohälsosam arbetsbelastning?  

- Kunna beskriva, ge exempel på och reflektera över hur arbetsmiljön och hur arbetet är 
organiserat kan inverka medarbetarnas hälsa, välbefinnande och prestation. 

- Självständigt och baserat på aktuell forskning och god praxis kunna identifiera, 
rekommendera och argumentera för lösningar på ett arbetsmiljöproblem i en verklig 
fallstudie som presenteras skriftligen och muntligen. 

Vidareutbildningen omfattar grundläggande perspektiv på den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön och hur den påverkar hälsan.  Syftet är att skapa en helhets förståelse och 
kunskaper som kan användas i praktiken för att utforma arbete och arbetsorganisation. 

De teman och moment som ingår i vidareutbildningen är: 
- Introduktion till arbetsmiljöarbete. Väsentliga termer och begrepp i 

arbetsmiljöarbetet, relevant teoretisk bakgrund och hur kunskapen om 
arbetsmiljöarbete, synsätt och praktiker för säkert arbete har utvecklats över tid.  

- Fysisk och mental belastning. Grundläggande perspektiv på människans fysiska och 
mentala och förmågor och begränsningar. Fysiska förmågor och begränsningar berör 
antropometriska, fysiologiska och biomekaniska egenskaper i relation till det arbete 
som utförs och hur vi påverkas av fysikaliska omgivningsfaktorer. Mentala förmågor 
och begränsningar handlar om våra kognitiva processer så som perception, minne, 
tänkande och motorisk respons i relation till uppgiften.  
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- Organisationsperspektiv och arbetsmiljöns effekter på verksamheten. 
Grundläggande teorier om samspelet mellan organisationers struktur, kultur och 
kommunikation och vikten av systemperspektiv. Vidareutbildningen belyser styrande 
processer inom en organisation såsom ledarskap, medarbetarskap, delaktighet lärande 
och organisationsförändring.  

- Metoder och verktyg. En överblick av tillgängliga metoder och modeller för analys, 
utvärdering och uppföljning av verksamhetens arbetsmiljöarbete.  

Rent praktiskt består vidareutbildningen av tre obligatoriska, fysiska träffar om en dag 
vardera vid KTH i Flemingsberg. Där den första träffen är en uppstart med introduktions 
föreläsningar, följt av självstudier och egna uppgifter som utförs på distans. Kursmaterial och 
instruktioner till självstudierna finns tillgängligt på vidareutbildningens hemsida. Den andra 
träffen består av ett mittseminarium med genomgång av självstudieuppgifter och 
kompletterande föreläsningar. Den tredje och sista träffen genomförs som en så kallad Future 
workshop med fokus på att driva arbetsmiljöarbete genom förändringsarbete. 
  



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 
  2016-12-01  H-2013-0229 
 
 
 

 22 (36) 
 

 
 

4 Webbportal för information och kunskapsspridning 

Utvecklingen av en webbportal för spridning och lärande av branschspecifika 
arbetsmiljökunskaper var en tre metoderna i projektet. Övergripande fokus i projektet har 
varit på branscherna verkstadsindustri och vård i annan hem (hemtjänst). I det här fallet 
valde dock delprojektledaren att utgå ifrån ett helhetsperspektiv och bygga upp en generell 
struktur för branschkunskap som kan användas för alla branscher inklusive för de två utvalda 
branscherna. 

Utgångspunkten har varit att skapa en webbportal där information, kunskaper och länkar 
finns samlade som riktar sig till framförallt de yrkesgrupper som i sin profession arbetar med 
att förebygga arbetsmiljöproblem genom insatser på arbetsplatser, främst 
arbetsmiljöingenjörer och ergonomer. Webbportalen är tänkt att fungera som en nod för 
branschkunskap om arbetsmiljö, det vill säga innehålla länkar till befintliga sidor samt 
organisationer och föreningar inom arbetsmiljöområdet. Den branschkunskap som 
webbportalen främst fokuserade på är sådan kunskap som kan användas för det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet i en bransch, det vill säga som beskriver branschspecifika arbetsmiljörisker 
och hur dessa risker kan undvikas eller kontrolleras. 

  Utmaningar 4.1
Som utgångspunkt för webbportalen diskuterades följande frågeställningar i projektets 

arbetsgrupp, de fick även utgöra grund för utvecklingsarbetet. 
- Vad är branschkunskap och vilken typ av kunskap behöver sammanställas? 
- Vem ska sammanställa kunskapen? 
- Hur säkerställer man att kunskapen håller god kvalitet? 

Dessa diskussioner lade grunden för utformningen av webbportalen och som beskrivs här 
nedan.  

 Utvecklingsarbetet 4.2
Från start engagerades Föreningen Teknisk Företagshälsovård (FTF) och Ergonomi och 

Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS)i arbetet med att utveckla en portal. FTF 
tillhandhöll den egna domänen arbetsliv.org där information började byggas upp och fanns 
tillgänglig för allmänheten från år 2014. Detta inledande arbete handlade främst om att 
utveckla en struktur för webbplattformen och att testa strukturen genom att fylla på med 
länkar till material om arbetsmiljö i olika branscher.  

Denna första version av webbportalen var också avsedd att testa om det gick att intressera 
FTFs och EHSS medlemmar för att bidra med kunskap till webbportalen. 

Vid utvecklingen av denna första version av webbportalen, konstaterades att det finns 
mycket arbetsmiljökunskap som är relevant för många olika branscher och som är ett stöd i 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Därför beslöts att utveckla en struktur som dels innehöll 
en ”ingång” via bransch, dels en ”ingång” via arbetsmiljöområde, exempelvis buller, kemiska 
risker, innemiljö och så vidare. 

Som en del i utvärderingen och vidareutvecklingen av webbportalen engagerades två KTH 
studenter i informationsteknik för ett examensarbete som innefattade en 
användarundersökning och även vidareutveckling av webbportalen. 
Användarundersökningen genomfördes som en intervjustudie med individer i olika åldrar. 
Resultaten av examensarbetet presenteras nedan.  

Därutöver har även aktörerna i projektets kompetensnätverk och medlemmar i FTF och 
EHSS kommit med förslag när det gäller spridning och innehåll.  

 Användarundersökning 4.3
Användarundersökningen visade att det var svårt att få en överblick av innehållet och svårt 

att hitta relevant information med den utformning som var möjlig på FTFs webbplats 
arbetsliv.org (byggd på plattformen Sitevision). Utmaningar i samband med utveckling av 
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domänen var därför att göra webbportalen användarvänlig men också att intressera 
användarna för att bidra med kunskap. 

Under år 2015 genomfördes kortare intervjuer med åtta medlemmar i olika åldrar från FTF 
och EHSS (Granberg och Eriksson 2015). Resultaten visade att ingen av de tillfrågade, i 
arbetssyfte, använde den då befintliga arbetsliv.org. Istället användes den webbplatsen för 
bland annat information om nyheter och lediga jobb. Intervjupersonerna uppgav att då de 
sökte svar på frågor användes Arbetsmiljöverkets hemsida eller Prevents hemsida. Vidare var 
samtliga intervjupersoner positiva till att integrera en webbportal med sociala medier som 
Facebook eller LinkedIn. Eventuellt skulle webbportalen även innehålla ett diskussionsforum. 
En majoritet av de intervjuade arbetade med arbetsmiljö inom flera olika branscher och såg 
av den anledningen positivt på en form av wikipedia med kunskaper om specifika 
branschfrågor. Ytterligare ett resultat från intervjustudien var att flera av de tillfrågade inte 
kände till sidorna om branschkunskap på arbetsliv.org. Webbplatsen upplevdes av 
intervjupersonerna som inaktuell, tråkig, ofärdig och med ett icke tilltalande gränssnitt 
(Granberg och Eriksson 2015, s29). Förslag till förbättringar var att utveckla en mer 
pedagogisk och interaktiv plattform, som även inkluderade filmklipp från till exempel 
YouTube. Ett sätt att öka exponeringen och göra sidorna mer kända hos tilltänkta användare 
kunde vara att använda sig av sociala medier (Granberg och Eriksson 2015).  

För att bidra med information till en kunskapssida var det enligt intervjuresultaten viktigt 
att det var snabbt och enkelt, samtidigt som det inte heller skulle finnas risk för spridning av 
felaktig kunskap (faktafel) eller konfidentiell information. Frågan om vilka som bidrar med 
information i sociala medier besvarades med att det dels är en generationsfråga dels att om 
den som lämnar information representerar en seriös organisation ökar det trovärdigheten och 
användningen. 

De krav som ställdes på utvecklingen av en ny domän var att användarna skulle kunna 
bidra till och redigera innehållet, inloggning skulle kunna ske via sociala medier som 
Facebook eller LinkedIn, en sökfunktion skulle finnas samt att underhållet skulle vara 
minimalt.  

 Vidareutveckling av webbportalen till Arbetsmiljöwiki 4.4
Mot bakgrund av användarundersökningen beslutades att skapa en ny webbplats för 

branschkunskap inom arbetsmiljöområdet. Den tekniska plattform som valdes var 
MediaWiki, som av flera olika lösningar bäst uppfyllde ovanstående krav. Domännamnet är 
idag arbetsmiljowiki.se och KTH är den organisation som står som värd.  

Arbetsmiljöwiki har fyllts på med den information som tidigare fanns på FTFs webbplats. 
Det finns två ingångar, en via bransch (motsvarande SNI-koderna) och en via 
arbetsmiljökunskap inom olika områden. Arbetsmiljöwiki bygger på samma typ av plattform 
som Wikipedia, vilket innebär att man kan registrera sig och därefter lägga in ny information. 
Instruktioner finns om hur informationen ska läggas in. Tyvärr innebär den använda 
plattformen (MediaWiki) att tillvägagångssättet kräver god vana vid datorer, eftersom viss 
kodning behöver göras. Detta innebär att det inte är så enkelt att bidra till innehållet i 
Arbetsmiljöwiki. 

Sidan är i sin linda och behöver byggas ut ytterligare med mer information och 
interaktivitet. För att kunna göra det krävs att en moderator har ansvar för och kan driva 
utvecklingen av arbetsmiljowiki.se. Där en tänkbar lösning ur ett kortare perspektiv är att det 
ingår som institutionstjänstgöring för doktorander vid enheten för ergonomi vid KTH. Det 
innebär inte endast en kvalitetsfunktion utan dessutom att det blir en för företagshälsovården 
neutral part som äger och driver domänen. För detta krävs dock finansiering. 
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Figur 3: Logga för arbetsmiljowiki.se  
 

 
 
Såsom domänen är designad idag finns fortfarande vissa av de brister som lyftes i 

examensarbetet. Användarvänligheten är bättre och layouten visar att det är möjligt att både 
hämta och bidra med information. Den är dock inte optimal då det är tidkrävande och inte 
helt lätt att förstå hur nya sidor med information kan skapas. Därutöver behövs mer 
interaktivitet på sidan i form av filmer och eventuellt ett frågeforum. Ett första steg att bygga 
vidare på arbetsmiljowiki.se är att KTH har öppnat för möjligheten att 
arbetsmiljöingenjörsstudenterna kan göra detta inom ramen för ett examensarbete.  

De aspekter som lyfts av nätverken när det gäller innehåll på en hemsida är en avsaknad av 
en samlad plats för information och kunskap om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Exempel 
som nätverksaktörerna har pekat på är samlad information om riktlinjer, checklistor och 
riskbedömningsverktyg. Vidare har även en länksamling innehållande svenska och 
internationella sidor om arbetsmiljö ur olika perspektiv efterlysts. Denna typ av information 
passar väl in på Arbetsmiljöwiki. Inom EU byggs det nu upp en hemsida med likartad 
målsättning och namn oshwiki.eu (www.oshwiki.eu ). OSHwiki bygger dock på material som 
beställs från experter inom olika områden, medan Arbetsmiljöwiki är tänkt att utvecklas av de 
professionella yrkesgrupper som både vill använda innehållet i Arbetsmiljöwiki och är 
intresserade av att dela med sig av sina kunskaper till kollegor. Europeiska unionens 
myndighet för information om säkerhet och hälsa (EU OSHA) är den organisation som driver 
OSHwiki, de har dock kommit längre i sin layout och tillämpning, och kan därför tjäna som 
förebild vid vidareutveckling av arbetsmiljowiki.se då bägge sidorna använder samma 
tekniska plattform. Den senare fyller även sin funktion då den är på svenska och fokuserar på 
den svenska arbetsmarknaden och dess föreskrifter och lagstiftningar. 

 
 Slutsatser metoden webbportal 4.5

Vid start av projektet var tanken att denna metod skulle samla bland annat de kunskaper 
som lyftes och efterfrågades i kompetensnätverken. Synkroniseringen mellan delprojekten 
har dock varit sådan att metoderna har utvecklats parallellt över tid, samtidigt som resultaten 
från nätverken varit färdiginsamlade och analyserade först under hösten 2016. I praktiken har 
det inneburit att webbsidorna om branschkunskap och Arbetsmiljöwiki har utvecklats innan 
analys av empirin från kompetensnätverken var genomförd. Webbportalen har därför 
utvecklats för att bidra med branschkunskap om arbetsmiljö generellt för många branscher, 
med möjlighet att vid behov speciellt lyfta in kunskap för de utvalda branscherna. För att 
arbeta vidare med utvecklingen av Arbetsmiljöwiki planeras därför en magisteruppsats med 
syfte att utveckla innehållet och användarvänligheten på plattformen under våren 2017. 

Slutsatser om det utvecklingsarbete som hittills genomförts är för det första att det finns ett 
behov av en webbportal som erbjuder information om arbetsmiljö och samtidigt fungerar som 
en bank med länkar till hemsidor i Sverige och i framförallt Europa. Därutöver ska designen 
vara sådan att den är användarvänlig och det på ett enkelt sätt finns möjlighet att skapa sidor 
och inlägg. För det senare krävs dock finansiering samt att en eller flera moderatorer har i 
uppdrag att kvalitetssäkra informationen. Ett annat sätt är att följa EU OSHA’s modell och 
ackreditera personer/organisationer som får tillåtelse att lägga till information på 
plattformen. Förvaltningen av plattformen är den fråga som är svårast att lösa. Kraven är 

http://www.oshwiki.eu/
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dock ganska så tydliga, den organisation som ska ta över driften behöver vara neutral i 
förhållande till FHV företagen och ha förtroende i kunskapsfrågor samt resurser att hålla 
sidan uppdaterad och levande. En sådan aktör skulle kunna vara det av regeringen planerade 
kunskapscentrum för arbetsmiljö och som beskrivs i ett av Regeringens kommittédirektiv 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 2016). 
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5 Diskussion och förslag till åtgärder 

I detta avsnitt följer diskussioner kring resultaten från arbetet med kompetensnätverken, 
då det är dessa som har levererat projektets empiri. Som en avslutning till respektive bransch 
presenteras även förslag till åtgärder baserade på empirin från nätverket. 

 
 SAM-verket – kompetensnätverk för verkstadsindustrin 5.1

Empirin från SAM- verket visar att det som ergonom eller arbetsmiljöingenjör (vid FHV 
inom verkstadsindustrin) är viktigt att befinna sig nära kundens vardagliga verksamhet, och 
inte vara tvungen att verka som en sidovagn till organisationen. Detta för att skapa 
möjligheter till ett integrerat arbetsmiljöarbete och röra sig ifrån ett arbetsmiljöarbete som 
kan beskrivas som reaktivt och bestående av att lösa redan befintliga arbetsmiljöproblem. En 
effekt av ett reaktionärt arbetsmiljöarbete är det individfokus som lätt uppstår utifrån 
perspektiv som att det är den enskilde medarbetaren som är den felande länken (Dekker, 
2014). Ett perspektiv som bottnar i bristande förståelse för den komplexitet som 
sociotekniska system består av, och där flera faktorer samverkar som orsaker vid till exempel 
en arbetsplatsolycka (Davis, Challenger, Jayewardene, & Clegg, 2014). Eller för att vända på 
frågan, ett i verksamheten integrerat arbetsmiljöarbete motverkar skuldbeläggande av 
medarbetare vid incidenter och värderingar som att det är den enskilde medarbetaren som 
bär skuld och har ansvar för den egna hälsan. Utifrån dessa utgångspunkter eftersträvar 
medforskarna i SAM-verket kunskaper och förutsättningar för att kunna arbeta utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. I det ingår att motivera för kundorganisationen vad de har att vinna 
på ett proaktivt och integrerat arbetsmiljöarbete. Verktyg för detta inom branschen 
verkstadsindustrin såg medforskarna vara att dels kunna utveckla nyckeltal för 
arbetsmiljösatsningar dels motivera till ergonomiskt förbättringsarbete som en del av 
kvalitetsutveckling/kvalitetssystem i produktionen (Rose, Orrenius, & Neumann, 2013) 
(Eklund, 2000).  

Medforskarnas reflektioner har även berört det faktum att det är lättare för 
företagshälsovården att sälja hälsoundersökningar, än djupare arbetsmiljöutredningar. En 
hindrande faktor som beskrivs är personalavdelningars (HR), som ofta är beställare, 
bristande kunskap i de verksamhetsnära arbetsmiljöfrågorna. Här sågs en chef på 
verkstadsgolvet vara en betydligt bättre beställare, och som genom sina insikter i 
verksamheten kan skapa förutsättningar för ett proaktivt arbetsmiljöarbete. När det gäller 
frågan om branschkunskap var uppfattningen att företagshälsovården är i ett skede där fokus 
flyttas från behandling och sjukvård till vad som kan beskrivas som verksamhetsvård och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Den största konkurrenten har därmed enligt flera av 
medforskarna i SAM verket blivit kundföretag med inställningen att ”…det här kan vi göra 
själva”. Ett synsätt som kan bottna i FHV bristande förmåga att kommunicera vilka resurser 
och kunskaper de faktiskt har, till viss del beroende på en icke regelbunden dialog mellan 
FHV och kundföretaget (Ståhl, Åborg, Toomingas, Parmsund, & Kjellberg, 2015). 

Ett deltagande i SAM-nätverket har enligt medforskarna öppnat upp för 
helikopterperspektiv samt att våga diskutera organisatoriska processers påverkan på 
arbetsmiljön. Genom kunskapsöverföring om ekonomi och arbetsmiljö samt ergonomi och 
kvalitet har förståelsen för helheten förbättrats. När det gäller kunskaper om system och 
sociotekniska faktorer hade in-house ”hälsor” en fördel då de kontinuerligt arbetade i 
respektive verksamhet. 

Nedan följer en sammanställning över vilka åtgärder medforskarna i SAM-verket efterlyser 
för att kunna utveckla det proaktiva och integrerade arbetsmiljöarbetet.  

- Strukturer för nära samverkan mellan FHVs aktörer och kundens aktörer, med 
syfte att som arbetsmiljöingenjör eller ergonom få möjlighet att vara delaktig i 
förändringsprojekt på ett tidigt stadium. På så sätt kan ett verksamhetsanpassat och 
proaktivt arbetsmiljöarbete initieras, istället för att endast arbeta med reaktiva 
åtgärder. 
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- Utveckla åtgärder som bidrar till en utökad kollegial samverkan inom 
företagshälsovården och mellan de olika professionerna. Syftet är att motverka dagens 
individualisering i form av mycket ensamarbete och avsaknad av teamarbete. 

- Åtgärder för säkert arbete genom att med riskbedömningar som verktyg skapa 
delaktighet och föra ut ansvar för arbetsmiljöarbetet i produktionen. Medforskarna 
efterlyser dock metoder som möjliggör komplexa riskbedömningar av 
arbetsställningar, där flera moment kan vävas in Det är fördelar med en metod som 
kan användas hos fler än en kund, då de möjliggör jämförelser och synergieffekter. 

- Ytterligare en åtgärd för säkert arbete är att ej skuldbelägga individen utan 
istället synliggöra komplexiteten vid olyckor och tillbud, det vill säga att dessa är 
resultat av flera samverkande faktorer. 

- Inom verkstadsindustrin finns företag där machokulturen är tydlig, vilket 
påverkar säkerheten på arbetsplatsen i negativ riktning. I dessa miljöer uppstår lätt en 
manlighetsnorm som utgår ifrån att vara fysisk stark och uthållig med svårigheter att 
sätta gränser för i det här fallet fysiska risker (Artazcoz, Borrell, Cortàs, Escribà-Agüir, 
& Cascant, 2007). Ett sätt, av flera, för att motverka denna kultur är att införa anonym 
rapportering av tillbud och olyckor i arbetet. 

 
5.1.1 Om metoden – SAM-verket 

Medforskarna ansåg att nätverket hade uppfyllt behovet av ett diskussions- och 
kommunikationsforum, då anställningsformen vid ett FHV företag kan verka hindrande på 
nätverksarbete med kollegor vid andra FHV företag. Medforskarna lyfte att det är angeläget 
att belysa det så viktiga interprofessionella arbetet, vilket nätverket genom sin 
sammansättning delvis hade öppnat upp för. Nätverket har enligt medforskarna ingett 
förtroende genom kopplingen till forskning och universitetets verksamhet. Det faktum att 
nätverket inrymde olika kompetenser; forskare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer, var 
positivt och genererade olika perspektiv och erfarenheter av arbetsmiljöarbete. Nätverket 
hade även motverkat känslan av ensamarbete och fungerat som kompetensutvecklare. Som 
framtida organisatör av ett kompetensnätverk föreslogs arbetstagarorganisationerna. 
Medforskarna uppger att de har återkopplat det egna lärandet till sina respektive 
arbetsgivare, detta har dock ej följts upp inom ramen för projektet. Slutligen var en styrka 
med nätverket att det inte varit för styrt och strukturerat, utan inneburit en öppenhet för 
medforskarnas kunskapsbehov. 

En svaghet har varit att det varit relativt sett ont om tid vid träffarna, vilket inneburit korta 
och intensiva djupdykningar. Frågor har även lyfts om var nya kunskaper och aktuell 
branschspecifik information kan hittas, under nätverkstiden kom nätverket att uppfylla detta 
behov.  

Det fanns en gemensam önskan och intresse av att fortsätta nätverka. Metoden co-
operative inquiry (Heron & Reason, 2006) sågs som väl fungerande då den öppnade upp för 
både en vetenskaplig förankring och en praktisk förståelse. Exempel på det senare var 
studiebesöket på in house-hälsan samt seminariet om IA-systemen. I denna förankring låg 
även att vi gemensamt arbetat fram teman för de olika träffarna, och sedan arbetat utifrån det 
schemat. Det ska poängteras att det sågs som viktigt att den forskning som presenterades vid 
träffarna hade en förankring i verkligheten (Svensson, 2002). Som en förlängning på detta 
tema efterlystes information om konferenser med tema arbetsmiljö för forskare och praktiker.  

Vid en fortsättning på SAM-verket efter projekttiden ser medforskarna att träffarna 
struktureras utifrån studiebesök vid de olika företag som nätverket representerar. Det har 
dock varit tydligt att det kräver en aktör som driver och leder nätverkandet, men med syftet 
att skapa samverkan och delaktighet i kunskapsutvecklingen (Gustavsen, Hofmaier, Wikman, 
& Ekman Philips, 1996). 
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 HEM-verket – kompetensnätverk för hemtjänsten 5.2

Frågor som lyftes i nätverket och som berörde mer formella aspekter behandlade till stor 
del behov av att utveckla strukturer som kan bidra till att minska stressen i vardagen. Den 
psykosociala arbetsmiljön är en central fråga för hemtjänsten och dess verksamhet. Ett steg i 
riktningen att minska stressnivåerna är att efter klassisk arbetsmodell skapa en för individen 
bra balans mellan kontroll över det egna arbetet och kraven i arbetet (Karasek & Theorell, 
1990). Empirin visar i det här fallet att hemtjänstpersonalen inte upplever att de är delaktiga i 
tidplanering och schemaläggning. En extern faktor som påverkar tidplanering av arbete hos 
brukare är den budget som kommunen lägger, och som medforskarna i nätverket uppger inte 
är optimalt anpassad efter hur verksamheten fungerar i praktiken. En ökad delaktighet 
(Philips & Huzzard, 2007) i budgetarbetet är en övergripande faktor som kan bidra till en 
förbättring av resursfördelning och därmed även aspekter som tidplanering och 
schemaläggning. En idé som medforskarna lyfte fram var att utveckla samarbetet med 
hemsjukvården, som en lösning på att frigöra tid till att på ett bättre sätt anpassa hemtjänsten 
efter brukarnas individuella behov. 

FHV (företagshälsovården) har under nätverksarbetet tydligt förmedlat att de kan fungera 
som stöd vid förbättring och utveckling av bland annat den psykosociala arbetsmiljön. 
Samtidigt som en grad av självreflektion från FHVs sida har visat att de kan bli tydligare i 
vilka resurser som erbjuds, och hur dessa kan användas av hemtjänsten. 

Tekniska verktyg i arbetet och teknik i hemmet har reflekterats över utifrån perspektiv som 
att de inte alltid är optimala och anpassade efter användarens behov (McGee-Lennon, 2008), 
i det här fallet hemtjänstens. Vd bättre ”user design/behovsanpassning” skulle dock tekniken 
kunna fungera som ett verktyg för förbättringar av arbetsmiljön ur såväl fysiska som 
psykosociala aspekter. De exempel som gavs var återigen på temat att minska stress och 
frigöra tid. 

Ett tema som visade på avsaknaden av formella strukturer var medforskarnas reflektioner 
om oförutsedda händelser hos brukare. Empirin visar att ansvaret till stor del är 
individbaserat (McNamee & Gergen, 1999), såväl inom som utanför betald arbetstid. Som det 
ser ut idag i de berörda kommunerna saknas handlingsplaner för hur olika typer av händelser 
ska åtgärdas. Ett exempel som gavs på en sådan händelse var brukare som av misstag blivit 
inlåst. En central fråga att lyfta i anslutning till dessa diskussioner är vilka aktörer som bär 
ansvar för olika arbetsområden och behovet av att formalisera detta, för att undvika osynliga 
arbetsuppgifter och ett individbaserat ansvar (Kosny & MacEachen, 2010; Vänje, 2015). 

De fysiska kraven i arbetet och den fysiska arbetsmiljön upplevdes inte som den mest akuta 
arbetsmiljöfrågan för hemtjänsten. FHV uppgav att det idag finns bra hjälpmedel och stöd att 
få när det gäller fysisk belastning i arbetet. Den fysiska miljöns problemområden handlade 
enligt medforskarna om fallolyckor, förflyttningsteknik, arbetsställningar och stress. Det var 
dock diskussioner under nätverksträffarna som visade att arbetet ställer krav på fysisk 
aktivitet i form av städning och att det över lag mycket gående i vardagen. Vad som var 
påtagligt var att det påverkade orken och intresset för fysisk träning utanför arbetet (Leijon, 
2011; Sandmark, 2011). Under senare år har Arbetsmiljöverket som myndighet och 
forskningen lyft frågorna om samspelet mellan den fysiska arbetsmiljön och den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön (Vänje, 2013, 2015). I nätverket fanns också en medvetenhet om 
sambanden mellan kraven i arbetet och de fysiska och psykologiska besvär som arbetet 
genererar, till exempel genom att även de sociala och emotionella kraven i arbetet påverkar 
den mentala orken utanför det betalda arbetet. 

Riskbedömningar är en fråga som lyfts av båda branscherna och i det här fallet i egenskap 
av bedömning av brukarnas bostäder som är hemtjänstpersonalens arbetsmiljö. Sådana 
åtgärder som kan lyftas in i befintliga strukturer är krav på skyddsronder i nya brukares hem 
och att integrera resultaten av dessa i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SFS, 1977:1160). 
Viktigt att poängtera i anslutning till utveckling av nya eller befintliga strukturer för att stärka 
arbetsmiljön är första linjens chefers begränsade möjligheter att driva förändring (Frick, 
2013). När det gäller krav i arbetet är det avgörande med en tydlig ledning och klara riktlinjer 
om vad som ska göras och inte göras (Lindskog, Vänje, Törnkvist, & Eklund, 2016), men dessa 
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måste även backas upp av resurser från den högre ledningen. Om tydliga riktlinjer inte finns 
ökar dessutom riskerna i arbetet, då det individuella ansvaret tar över och egna initiativ tas. 

Resursbristen och det höga antalet sjukskrivningar inom offentlig sektor är en aktuell fråga 
i samhället i stort såväl som i de aktuella kommunerna (Försäkringskassan, 2011). Framförallt 
de medforskande cheferna menade att tillräckliga resurser i form av personal finns idag, men 
att den urholkas av sjukskrivningar. De medforskande skyddsombuden å sin sida lyfte att 
sjukskrivningarna påverkar hemtjänstens arbetsförhållande i negativ riktning för de 
medarbetare som är i arbete. Detta eftersom de som är i tjänst allt som oftast får ta ett större 
ansvar för de brukare som är mer krävande. Förslag till att motverka sjukskrivningar var som 
tidigare nämnts ökad delaktighet och inflytande över planeringen av arbete men även de 
motivatorer som presenteras i tabell 7. Gemensamt för dessa motivatorer kan sägas vara just 
en ökad delaktighet, men också lärande om hemtjänstens arbetsmiljö för att kunna bedriva 
ett mer proaktivt arbetsmiljöarbete. En viktig aktör i arbetet med att öka lärandet om den 
egna arbetsmiljön är företagshälsovården, som både behöver öka sitt kunnande och förbättra 
informationen om vad de kan bidra med i utvecklingen av hemtjänstens arbetsmiljö. 

Hemtjänstarbete inkluderar emotionellt belastande uppgifter som nära relationer med 
behövande individer (Hochschild, 2003). Åtgärdsförslag för att minska den emotionella 
belastningen var att införa så kallade debriefing samtal, handledning samt att gå i par till de 
mer krävande brukarna. Det senare skulle även motverka individualiseringen i arbetet, eller 
för att vända på frågan stärka kollegialiteten i arbetsgruppen.  

Till syvende och sist blir dock resursfrågan central för möjligheter att kunna påverka 
befintlig organisation och utveckla den i en positiv riktning (Frick, 2013), som kan stärka 
hemtjänstens idag individualiserade och emotionellt krävande arbete. Följande åtgärder har 
dock identifierats av medforskarna i den kommunala hemtjänsten när det gäller att utveckla 
arbetsmiljön i den egna branschen.  

- En utökad delaktighet i budgetarbete för att skapa en förbättrad anpassning av 
resurser till det vardagliga hemtjänstarbetet. 

- En ökad delaktighet i verksamhetsplanering så att den blir anpassad efter 
arbetsgruppens resurser och brukares krav. 

- Utveckling av verksamhetsanpassade checklistor för bedömning av arbetsmiljön 
i brukarnas bostäder. 

- En strävan efter färre brukare per medarbetare, samt möjlighet att arbeta i par 
hos så mer krävande brukare. Åtgärden syftar till att minska den emotionella 
belastning som arbetet kan innebära samt motverka utsattheten för hot och våld i 
arbetet. 

- Införande av debriefing samtal, för avlastning vid emotionellt belastande arbete.  
- Införande av skuggning för företagshälsovården, i syfte att få kunskap och 

förståelse för den vardagliga verksamheten inom hemtjänsten och därmed kunna 
bedriva ett verksamhetsnära arbetsmiljöarbete. 

- Införande av mentorskap för överföring av kunskaper om förflyttningsteknik 
och ergonomiska arbetsställningar. Åtgärden syftar till att minska 
belastningsskadebesvär. 

 
5.2.1 Metoden – HEM-verket 

En av farhågorna med HEM-verket var att det fanns en obalans i makt mellan 
medforskarna utifrån att inte skyddsombudens chefer medverkade. Ett sätt att angripa den 
problematiken var att från projektledningens sida skapa utrymme för framförallt 
skyddsombudens perspektiv, då de var underordnade cheferna (Berge & Ve, 2000). Det 
genomfördes genom att vid reflektion i mindre grupper gjordes indelningen efter yrkesroll. 
Det skulle dock visa sig snarare stärka hierarkierna i rummet än att nedtona dem. Cheferna 
tog sig tolkningsföreträde när det gällde vissa frågor som skyddsombuden lyfte vid 
återrapportering inför hela nätverket, samtidigt som FHV använde denna återkoppling till att 
lyssna av behoven hos kommunerna snarare än att rapportera reflektioner kring den egna 
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verksamheten. Utifrån dessa erfarenheter arbetade vi under resten av projekttiden i 
tvärfunktionella grupper, vilket resulterade i öppna diskussioner och respekt för varandra. 
Slutsatsen blir därmed när det gäller den hierarkiska faktorn i nätverket att den tonades ner 
under projekttidens gång och ersattes med ett givande och tagande, när det gällde 
erfarenheter och perspektiv på arbete och arbetsmiljö. 

Enligt ansatsen co-operative inquiry ska metoden driva sig själv framåt, utifrån en hög grad 
av delaktighet och engagemang (Heron & Reason, 2006). Erfarenheterna från dessa två 
kompetensnätverk är att delaktigheten och engagemanget har varit över förväntan, det vill 
säga högt. Däremot har vi inte sett att nätverken varit självgående, utan behov av styrning och 
ledning. Istället kom det att bli projektledarens roll att utöva en form av transformativt 
ledarskap där syftet var att skapa inte bara delaktighet utan även en känsla av inkludering och 
öppna upp för ett demokratiskt lärande (Ellström & Kock, 2014; Shields, 2010). I detta ingick 
att följa grundstenarna i co-operative inquiry, som inbegriper faser av att studera sin egen 
arbetssituation och faser av gemensamt reflekterande och skapande av nya insikter om, i det 
här fallet, den branschspecifika arbetsmiljön. Att leda denna form av nätverkande kan med 
andra ord beskrivas som att gå på lina, där rörelserna (utövande av ledarskap) inte får vara 
för yviga men samtidigt måste ha tillräcklig styrfart för att föra handlingen framåt och bereda 
marken för det transformativa fokus som metoden har (Heron & Reason, 2006). 
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6 Slutsatser 

Förväntningarna inför projektstart var att vi skulle identifiera aktuella branschspecifika 
detaljkunskaper om arbetsmiljön. Där ämnesbaserade teoretiska kunskaper om specifika 
arbetsmiljöfrågor vävs samman med förtrogenhet i arbetet (Molander, 1996). Konkret skulle 
det ha kunnat handla om hur arbetsmiljöingenjörer tillämpar sina kunskaper om risker för 
medarbetare vid svetsning i den egna arbetsgivarens lokaler. Ett annat exempel hade kunnat 
vara hur fallolyckor inom hemtjänsten kan förebyggas. Temat har dock kommit att bli ett helt 
annat för båda branscherna, fokus vid nätverksträffarna har varit på behov av kunskaper i att 
leda och driva arbetsmiljöarbete och förstå hur organisationen runt den lokala arbetsplatsen 
fungerar. Detta skulle kunna beskrivas i termer av ett mesoperspektiv på arbetsmiljöarbetet, 
istället för ett microperspektiv. Dialogerna i nätverket kan dock beskrivas som ett 
interagerande mellan just micro- och mesonivån, med syftet att förstå mesonivån. 

Förutsättningarna för de två branscherna verkstadsindustri och hemtjänst är delvis olika, 
och det har bekräftats i denna studie. Verkstadsindustrin har när det gäller arbetsmiljöarbete 
och samarbete med företagshälsovården, mer kunskaper om hur ett fungerande och 
systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Dessutom finns betydligt mer resurser i denna 
bransch, än i den kommunala sektorn. Arbetsmiljöfrågorna är också delvis annorlunda i 
förhållande till hemtjänsten, med fokus på den fysiska miljön, säkerhet och hälsa. Kunskaper 
som eftersträvas är hur ett kontextuellt anpassat arbetsmiljöarbete kan utvecklas med hjälp 
av samverkan mellan FHV och verksamhetens aktörer. Därutöver efterlyses kunskaper i att 
motivera kundorganisationer till att arbeta proaktivt och integrerat med arbetsmiljöfrågor. 
Vägar att gå är bland annat att samarbeta med kvalitetsavdelningar och använda 
riskbedömningsverktyg som medel för samverkan med verksamheten på golvet. 

Inom hemtjänsten däremot ger arbetsmiljöarbetet inte intryck av att vara etablerat utan 
kan snarare beskrivas som under utveckling. Frågor som har varit på agendan inom 
hemtjänsten har framförallt kretsat kring den sociala och organisatoriska arbetsmiljön med 
aspekter som tidspress, individualisering av hemtjänstarbetet som inkluderar otydliga krav 
och en otydlighet när det gäller ansvarsfördelning. En individualisering har även varit tydlig 
inom verkstadsindustrin men då när det gäller arbetsmiljöingenjörernas och ergonomernas 
arbetssituationer. Där de ger uttryck för att till stor del arbeta på egen hand och saknar 
kollegor att utbyta erfarenheter med. 

Vidare finns ett behov av en webbportal där information och kunskaper, såväl nationellt 
som internationellt, om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är samlad. Inom ramen för detta 
projekt har denna åtgärd påbörjats genom arbetet med arbetsmiljowiki.se. Denna portal 
behöver dock utvecklas när det gäller innehåll och användarvänlighet, en förebild finns i den 
befintliga oshwiki.eu som ägs av EU-OSHA. Förslag till ägare av portalen är det av Regeringen 
planerade kunskapscentrum för arbetsmiljö och som beskrivs i ett av Regeringens 
kommittédirektiv (Arbetsmarknadsdepartementet, 2016). 

Det finns även ett uttalat behov av kompetensnätverk, där företagshälsovårdens 
professioner får möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter dels med varandra dels med 
kundorganisationer. Inom ramen för detta projekt beskrivs ett nätverk där endast FHV 
professioner ingår, och ett där även kundorganisationer medverkar. Sådana nätverk kan även 
fungera som åtgärd mot, den tendens som empirin här visar, individbaserade 
arbetsmiljöarbetet inom FHV och för att stärka strukturerna för samverkan med mellan FHV 
och kundorganisationen. Där det senare kan stödja ett kontext anpassat arbetsmiljöarbete. 
Därutöver kan kompetensnätverk vara en åtgärd när det gäller att fånga upp och tradera de 
kunskaper som annars riskerar att försvinna vid kommande års stora pensionsavgångar av 
arbetsmiljöingenjörer. 

När det gäller metoden co-operative inquiry sammanfattar, utifrån empirin i denna studie, 
vi här dess för- och nackdelar. 

- Den lämpar sig väl för medaktörer med olika yrkesroller och bakgrunder. 
- Den öppnar upp för medaktörernas faktiska behov av kunskapsutveckling, och 

börjar utifrån den nivå som dessa befinner sig på. 
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- Verktyg för reflektion mellan träffarna, i det här fallet dagböcker och gemensamt 
framtagna frågeställningar, öppnar upp för djupare och kontextanpassad kunskap. 

- Den har i båda fallen, de två nätverken, visat sig att genom det demokratiska 
förhållningssättet öppna upp för samverkan mellan aktörer med olika grad av makt, 
eller som är i konkurrensförhållande till varandra. 

- Den öppnar upp för interaktivitet mellan forskare och praktiker, det vill säga 
mellan teoretisk och praktisk kunskap. 

Fördelarna kan sägas överväga nackdelarna och vara bekräftade utifrån validering vid de 
avslutande nätverksträffarna samt såväl hög närvaro som intensiva diskussioner och 
kunskapsutbyten vid de enskilda träffarna. Den mest framträdande nackdelen har varit 
svårigheten att få nätverket självgående och att fortsätta även efter projekttidens utgång då 
det finns behov av viss ledning och styrning (en motor som driver nätverket framåt), men 
också behov av resurser i form av lämpliga lokaler, tid och möjligheter (finansiering) att resa 
till träffarna. 

Analys av empirin från kompetensnätverken har fått utgöra bas för utvecklingen av en 
vidareutbildning i arbetsmiljöledning i praktiken. Målgruppen är yrkesversamma med 
erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Innehållet baseras på identifierade kunskapsbehov som att 
bedriva ett integrerat och proaktivt arbetsmiljöarbete. Vidareutbildningens pedagogiska 
ansats baseras på synsättet lärande som process och aktivt lärande som engagerar flera 
sinnen och skapar kreativitet. I vidareutbildningen ingår att studera en egen vald arbetsplats 
eller system och resonera kring de förutsättningar, utmaningar och potentiella lösningar som 
kan vara aktuella. 

Den övergripande slutsatsen kring det branschspecifika är att det finns behov av kunskaper 
i att leda och driva arbetsmiljöarbete och förstå hur organisationen runt den lokala 
arbetsplatsen fungerar. Detta gäller för båda branscherna och skulle kunna beskrivas i termer 
av ett mesoperspektiv på arbetsmiljöarbetet, istället för ett microperspektiv. 
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7 Publikationer och presentationer inom projektets ram 

Nedan listas inom ramen för projektet genomförda konferensbidrag och examensarbeten, 
kommande vetenskapliga artiklar. Även populärvetenskaliga publiceringar i media är listade. 
Utöver ovanstående pågår ett doktorandarbete (licentiat) om projektet med framläggning 
hösten 2017. 

Vetenskapliga konferensbidrag; 
Nord Nilsson, L & Vänje, A. 2015. Kollegor eller konkurrenter?: Samverkan i nätverk mellan 
arbetsmiljöingenjörer, ergonomer samt forskare. Arbetslivets förhållanden och villkor–
mellan kontinuitet och förändring. Arbetsmiljohogskolan Lunds universitet. Forum for 
arbetslivsforskning (FALF), 2015. (Paper samt presentation) 

Vänje, A. & Nord Nilsson, L.2015. WIKIOSH–to develop learning networks about safety and 
health in the engineering sector. Proceedings of the 19th Triennial Congress of the 
International Ergonomics Association. Melbourne, 9-14 August, 2015 (Paper samt 
presentation) 

Vänje, A. 2016. Core Competencies in Ergonomics –Do master programs in ergonomics 
correspond to the requirements in practice? NES 2016 – Ergonomics in Theory and Practice, 
48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society, Kuopio Finland 
(Abstract samt presentation) 

Vetenskapliga artiklar, kommande; 
Nord Nilsson, L. & Vänje, A. 2016. OSH Professionals’ Skills – A need for system 
understanding? Experiences from a case study in the manufacturing sector. Forthcoming 
Vänje, A & Waterson, P. 2017. Core Competencies in Ergonomics –Do master programs in 
ergonomics correspond to the requirements in practice? A comparison between Sweden and 
the UK. Forthcoming/ In process 

Vänje, A & Nord Nilsson, L. 2017. Co-operative inquiry as a method for implementing 
networks for learning safety and health. A case study in Sweden on the manufacturing sector 
and public homecare. Forthcoming/In process 

Examensarbeten; 
Granberg, P. & Gustavsson, P G. 2016. Utveckling av arbetsmiljöwiki: Spridning av offentligt 
arbetsmiljömaterial. Kandidatuppsats Informationsteknik, KTH 

Sandberg, K. 2014. Robin Hood och Hemtjänsten: En förstudie om Företagshälsovårdens 
arbete med arbetsmiljöfrågor inom hemtjänstbranschen. Magisteruppsats Teknik, hälsa och 
arbetsmiljöutveckling, Ergonomi, KTH 

I media; 
KTH & Co. 2013. Hon vill göra osynligt arbete synligt. Nr 4 2013. 
https://www.kthmagazine.se/artiklar/hon-vill-gora-osynligt-arbete-synligt  
Arbetsmiljoforskning.se , 2014-06-10, Lärande nätverk för företagshälsor 
http://www.arbetsmiljoforskning.se/l%C3%A4rande-n%C3%A4tverk/l%C3%A4rande-
n%C3%A4tverk-f%C3%B6r-f%C3%B6retagsh%C3%A4lsor  

Kompetenscentrat för företagshälsa, 2015-04-15, WIKIOSH – Nyttiggörande av branschspecifik 
arbetsmiljökunskap http://www.fhvforskning.se/forskningsprojekt/foretagshalsoforskning/wikiosh 

 
8  Ekonomi 

Projektbudgeten om 3 382 mkr går jämnt upp med utfallet. Lönekostnaderna har varit 
något högre än budgeterat, samtidigt som kostnader för material och utrustning har varit 
lägre än planerad budget. Projektets budget och utfall redovisas i särskild bilaga. 
  

https://www.kthmagazine.se/artiklar/hon-vill-gora-osynligt-arbete-synligt
http://www.arbetsmiljoforskning.se/l%C3%A4rande-n%C3%A4tverk/l%C3%A4rande-n%C3%A4tverk-f%C3%B6r-f%C3%B6retagsh%C3%A4lsor
http://www.arbetsmiljoforskning.se/l%C3%A4rande-n%C3%A4tverk/l%C3%A4rande-n%C3%A4tverk-f%C3%B6r-f%C3%B6retagsh%C3%A4lsor
http://www.fhvforskning.se/forskningsprojekt/foretagshalsoforskning/wikiosh
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