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Sammanfattning
Regeringen skriver att ”Ett hållbart arbetsliv kräver kontinuerligt fokus på en god
arbetsmiljö under hela yrkeslivet”. Att utöva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) är ett effektivt verktyg och bra sätt att skapa ett hållbart
arbetsliv. Skyddskommittén skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet
mot ohälsa och olycksfall. Problemformuleringen beskriver att det forskas och
skrivs många rapporter inom Sverige och på EU- nivå om ett hållbart arbetsliv, men
upplevelsen är att det inte är många företag som arbetar med ett hållbart arbetsliv i
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Examensarbetets syfte var att praktiskt
tillämpa ”SAM-testet” för att undersöka om det kan vara ett stöd genom dialog för
skyddskommittéer i att utveckla ett hållbart arbetsliv med perspektiven ålder,
genus och funktionsnedsättning.
Metoden var att en facilitator gav information på ett skyddskommittémöte om
dialog och hållbart arbetsliv, därefter fick gruppen svara på ”SAM-testet” med ett
hållbart arbetsliv och perspektiven genus, ålder och funktionsnedsättning i åtanke.
Facilitatorn observerade gruppen under tiden de svarade på frågorna samt
påverkade gruppen att tänka för ett hållbart arbetsliv genom att använda dialogen
som ett verktyg. Syftet var bland annat att se om de svarat i konsensus och rikta in
gruppen till ett hållbart arbete.
Resultatet visade att ”SAM-testet” är ett bra verktyg för företagen att använda för
arbetet till ett hållbart arbetsliv. SAM-testet behöver utveckla kommentarer,
åtgärder och handlingsplan samt lägga in fler länkar till ett hållbart arbetsliv. Detta
behövs tillsammans med utbildning om ett hållbart arbetsliv och dialog. Företaget
behöver skapa en samsyn till ett hållbart arbetsliv och i samband med
riskbedömningar öka kunskaperna i ett hållbart arbetsliv. Företagshälsan behöver
ha kunskap om de tre perspektiven ålder, genus och funktionsnedsättning samt
även dialog. Även forskningen behöver samla ihop material och stödja företagen i
arbetet till ett hållbart arbetsliv.
Tankar för fortsatt arbete: Ett naturligt steg för fortsatt arbete skulle vara att få följa
ett företag i sin strävan till ett hållbart arbetsliv. Framtida studier kunde då vara att
se vilka hinder som finns och hur de kan arbetas bort. En annan väg att gå skulle
vara att få vara med i utvecklingen och utformningen av ”SAM Test”-verktyget som
testare.

Nyckelord: Ett hållbart arbetsliv, ålder, kön, genus, dialog, funktionshindrade,
systematiskt arbetsmiljöarbete, delaktighet
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Abstract
The government writes that "A sustainable working life requires continuous focus
on a good working environment throughout the entire working life". Exercising a
systematic work environment (SAM) is an effective tool and a good way to create a
sustainable working life. The Safety Committee shall closely monitor developments
in matters relating to protection against ill health and accidents. The problem
formulation describes the research and writing of many reports within Sweden and
at EU level on a sustainable working life, but the experience is that few companies
are working on a sustainable working life in the systematic work environment work.
The purpose of the thesis was to apply the "SAM test" practically to evaluate if it
could be a support through dialogue for protection committees in developing a
sustainable working life with the perspective of age, gender and disability.
The method was to provide a facilitator with information on dialogue and
sustainable working life at a protection committee meeting. Then let the group
respond to the "SAM test" with a sustainable working life and perspective gender,
age and disability in mind. The facilitator observes the group while responding to
the questions as well as influencing the group to think about sustainable work by
using the dialogue as a tool. The purpose, among other things, was to see if they
would respond in consensus and target the group towards sustainable work.
The result showed that the "SAM Test"is a good tool for companies to use in their
work towards a sustainable work life. The” SAM-testet” needs to develop the
comments and actions in the action plan and add more links to a sustainable
working life. This is needed together with education on sustainable working life and
dialogue. The company needs to create a consensus for a sustainable working life
and, in the context of risk assessments, increase knowledge in sustainable working
life. Corporate health care needs knowledge of the three perspectives; age, gender
and disability as well as dialogue. Researchers also need to gather good materials
and support companies in the work towards for a sustainable working life.
Thoughts about continued work: A natural next step in a continued work would be
to follow a company in its quest for a sustainable working life. I would then be able
to study which the obstacles are and how to remove them. Another way would be to
join the development and design of the “SAM Test” tool as a tester.
Keywords: A sustainable working life, age, gender, dialogue, disabled, systematic
work environment.
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1 Bakgrund
EU och regeringen meddelar att ett hållbart arbetsliv ska främjas från början av arbetslivet.
”Ett hållbart arbetsliv kräver kontinuerligt fokus på en god arbetsmiljö under hela
yrkeslivet” (Regeringen, 2016 s.17)
1.1 Ett hållbart arbetsliv
Regeringens definition för ett hållbart arbetsliv är, att långsiktig planering behöver göras
för att förebygga ohälsan i arbetslivet och för att alla ska ha möjlighet att arbeta ett helt
arbetsliv. Ingen arbetstagare ska behöva skadas eller slitas ut under sitt arbetsliv. Bra
förutsättningar är också nödvändiga för att funktionshindrade ska kunna vara med och
bidra i arbetslivet (Regeringen , 2016).
En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet är huvudbudskapet från europeiska
arbetsmiljöbyrån, deras huvudmål är:
1. ”Att främja ett hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande från början
av arbetslivet.
2. Förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet.
3. Ge möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hantera
arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
4. Underlätta utbyte av information och god praxis” (Europeiska
arbetsmiljöbyrån, 2016 s. 1)
Ett hållbart arbetsliv formas enligt Nilsson (2016) av dialog, kommunikation, delaktighet,
en känsla av sammanhang (KASAM), klarhet, förtroende och kontroll över sitt arbete.
Människors olika möjlighet och förmåga att arbeta under hela sitt arbetsliv behöver
möjliggöras och stärkas. Det fordras ett hållbart arbetsliv som tar hänsyn till människors
olika förutsättningar. För att företag ska kunna uppfylla ansvaret är det viktigt att de har
tillräckligt med kunskap och kompetens för att kunna organisera arbetsmiljöarbetet på ett
bra sätt (Europeiska kommissionen, 2014). En av grunderna är diskrimineringslagen (SFS
2016:828) vars syfte är att hindra diskriminering och skapa samma ”rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”
3 kap 1 § (SFS 2016:828). All könsdiskriminering och rätten till likabehandling av kvinnor
och män på alla områden, inklusive i fråga om anställning, arbete och lön är delar som
behöver tas hänsyn till vid utveckling av ett hållbart arbete. Över hälften av alla unga med
funktionsnedsättning saknar jobb, detta skulle kunna minskas med ändrade attityder hos
arbetsgivarna (Europeiska kommissionen, 2014). Likabehandlingen kan inte enligt
Europarlamentets och rådets direktiv begränsas till lagstiftningar, utan EU och
medlemsstater bör försöka att göra allmänheten medveten. Där kan dialogen spela en
viktig roll mellan arbetsmarknadens parter (Europaparlamentet, 2006).
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skriver i 10 § om hållbarhetsrapport, att
förvaltningsberättelsen ska inrymma en rapport om hållbarhet om företaget har mer än
250 anställda och har 175 miljoner kronor eller mer i balansomsättning eller minst 350
miljoner kronor i nettoomsättning. Hållbarhetsrapporten (SFS 1995:1554) ska bland annat
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innehålla upplysningar om personal, miljö och sociala förhållanden. Med denna lag blir det
än mer viktigt för företag att arbeta för ett hållbart arbetsliv.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en ramlag som utgör grunden för arbetsmiljöarbete. I
arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs de
huvudsakliga aktiviteterna, undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Dessa
huvudsakliga aktiviteter ska vara en del av verksamheten så att risker upptäcks löpande.
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete är ett bra sätt för att få ett hållbart arbetsliv
enligt skriften ”Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020” (Arbetsmiljöverket, 2014).
Alla arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) arbeta med systematiskt
arbetsmiljöarbete. Det innebär att företagen ska undersöka arbetsmiljön och riskbedöma,
både den fysiska samt den organisatoriska och sociala (AFS 2015:4) enligt systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De ska åtgärda riskerna för att därefter följa upp utfallen
(AFS 2001:1). Till detta krävs kunskap och kompetens, enligt 6, 7, 12 § § i föreskriften om
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och det är arbetsgivaren som ska se till att de
som får arbetsmiljöarbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet också har tillräckliga
kunskaper (AFS 2001:1). Bara att få en ”helhetssyn” av alla de obligatoriska krav som
lagstiftningen ställer på alla arbetsplatser är för många svårt nog. Att lagstiftningen sedan
är en ramlag och överlämnar ansvaret till varje arbetsplats att själva komma fram till och
besluta om hur det ska göras, vilka rutiner som ska gälla etc. gör det inte enklare.
Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM kan enligt Frick (2013) inte införas för att sedan anses
vara avslutat utan precis som med verksamhetsstyrning och andra ledningssystem krävs
ständiga förbättringar med självkritisk granskning av hur rutinerna fungerar.
Anpassningar av arbetsmiljön ska baseras på riskbedömningar och vara en dynamisk och
kontinuerlig process under personens hela yrkesliv enligt Aronsson (2016). I det
systematiska arbetsmiljöarbetet spelar även företagshälsan en viktig roll (Aronsson, et al.,
2016).

Skyddskommitté
På en idékonferens som arrangerades av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan togs det
upp att arbeta med ett hållbart arbetsliv bör finnas på olika nivåer inom företaget där
arbetsplatsen är en del enligt Arbetsmiljöverket (2014). En annan nivå är
skyddskommittén, som noga ska följa och bevaka omvärlden avseende utveckling av
förebyggande arbete och skydd för att motverka ohälsa och olycksfall (Arbetsmiljöverket,
2014). Skyddskommittén ska vara en instans för samråd och skyddskommitté ska finns där
det finnas minst 50 anställda eller om medarbetare begär det enligt arbetsmiljölagen (SFS
1977:1160). Skyddskommitténs sammansättning enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
kap 6 § 8 ska vara sammansatt av representanter från både arbetsgivaren och de anställda.
Deltagande från fackligt anslutna anställda är inte ett krav, men det är praxis. Det
naturliga är att skyddskommittén består av lika många representanter från vardera sida
(SFS 1977:1160).
Ledarskapet viktigt för ett hållbart arbetsliv
Ledarskapet är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. På
arbetsmiljöverkets sida ”Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen” uttrycks det att en
arbetsmiljörisk kan vara otydlighet i roller och ansvar (Arbetsmiljöverket, 2015).
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter bör finnas dokumenterade och kommuniceras ut.
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Foldern ”Ledningens ledarskap inom arbetsmiljö” belyser ytterligare vikten av ledarskap
(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2012). Det behövs ett tydligt och starkt ledarskap och
engagerade chefer som kan visa riktningen och ge uppslag till en förebyggande strategi för
ett hållbart arbetsliv. Europeiska arbetsmiljöbyrån (2012) beskriver att en förebyggande
strategi bara kan lyckas med stöd från ledningen och att de betraktar arbetsmiljöfrågorna
som strategiska.
1.2 Problemformulering
Det diskuteras och publiceras i EU, inom universitet, regering och på olika arbetsmiljösiter
om vikten av ett hållbart arbetsliv och dialog om/mellan/med arbetsmarknadens parter.
Däremot varken diskuteras eller arbetas det med detta i någon större utsträckning på
företagen. Samtidigt går företagen på högvarv och det skulle behöva ett verktyg som på ett
enkelt sätt kan visa dem var de befinner sig för att nå ett hållbart arbetsliv.
Utifrån ovanstående vore det eftersträvansvärt att finna ett verktyg som kan fungera som
stöd för företagen i arbetet med att utveckla ett mer hållbart arbetsliv. Vår Företagshälsa
har en webbenkät ”SAM-testet” (se beskrivning i metod delen ), som kan användas till att
undersöka om var företagen står när det gäller ett hållbart arbetsliv. Tiden är begränsad
ute på företagen och att bortfallen är många när det gäller pappersenkäter samtidigt som
manuell granskning och sammanfattning av enkäter oftast tar lång tid (Ejlertsson, 2014).
Mot denna bakgrund skulle kanske den webbaserade enkäten ”SAM-testet” vara ett stöd
för skyddskommittéers arbete för ett hållbart arbetsliv. Att fylla i en webbenkät för en
grupp (skyddskommittén) bör vara som att göra en riskbedömning i en grupp. De skall i
båda fall komma till konsensus före de dokumenterar risken/svaret. Fallstudieföretaget
som valdes ut för att praktiskt tillämpa ”SAM-testet” var ett större gjuteri då
undersökningsledaren kontinuerligt deltagit i skyddskommittémöten och skyddsronder.
Det fanns förtroende mellan parterna och de arbetade kontinuerligt med att försöka
förbättra arbetsmiljön. Därav ställdes frågan om de hade möjlighet att vara med i en
undersökning som innebar att se om företaget arbetade för ett hållbart arbetsliv genom att
på ett skyddskommittémöte svara på ”SAM-testet”. Målet med denna studie var, att
undersöka om webbenkäten ”SAM-testet” kunde vara ett stöd för skyddskommittéer i
arbetet med att starta en utvecklingsprocess med strävan för ett hållbart arbetsliv. I
målsättningen ingick att ge förslag på hur webbenkäten, vid behov, kan utvecklas för att
fungera som processtöd. Examensarbetet kommer endast att ta upp dialogmetoden samt
perspektiven ålder, genus och funktionshindrade inom arbetslivet. De tre perspektiven
beskrivs i den teoretiska referensramen. Examensarbetet är avgränsat till ett
fallstudieföretag och dess skyddskommitté.
1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att utvärdera om enkätverktyget ”SAM-testet” kan vara ett stöd
för skyddskommittén i arbetet med att utveckla ett hållbart arbetsliv, med perspektiven
genus, ålder och funktionsnedsättning i fokus.
•

Hur arbetar fallstudieföretaget idag när det gäller dialog om ett hållbart arbetsliv
utifrån perspektiven ålder, genus och funktionsnedsättning?

Kan webbenkäten ”SAM-testet” genom dialog vara ett stöd i arbetet med att utveckla ett
hållbart arbetsliv, och i sådana fall på vilk
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2 Teoretisk referensram
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör startpunkten för
examensarbetet, om hållbart arbetsliv med de tre perspektiven ålder, funktionsnedsättning
och genus.
2.1 Åldersperspektivet
Att det blir fler äldre i samhället och debatten om att pensionsåldern kanske bör höjas har
säkert inte undgått någon, därför behövs ansträngningar för att arbeta bort hinder och
skapa ett hållbart arbetsliv. Det behövs ett arbete med att skapa säkra och hälsosamma
arbetsförhållanden genom hela arbetslivet (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2016). Den
åldrande arbetskraften innebär fler utmaningar för alla de som arbetar med hanteringen av
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Åldern på en person brukar anges i år och månader men det finns även andra sätt att se på
ålder enligt (EU-OSHA, 2016).
”En person som är 57 år enligt hans eller hennes kronologiska ålder kan känna
sig som 50 år (psykologisk ålder), ha en kondition som en 45-åring (funktionell
ålder) och uppföra sig som en 40-åring (social ålder)”EU-OSHA (2016, s 1).
Figur 1. visar medianåldern fram till 2060 mellan EU och Sverige (EU-OSHA, 2016). När
det gäller sysselsättningsgraden för äldre i åldern 55–64 år är målet 50 % men det är
endast 8 av 27 länder som når målet. En växande trend ses i äldre kvinnor där Sverige,
Danmark och Finland når målet 50% (SCB, 2009).

Figur 1. Medianålder fram till 2060 mellan EU och Sverige. x axeln visar årtalen och y axeln visar medianålder
(EU-OSHA, 2016).

En hållbar ekonomisk strategi på samhällsnivå för att upprätthålla välfärdssystemet är
att fler människor arbetar. Utmaningen är hur företagen aktiverar och uppmuntrar
människor att vara kvar i arbetslivet längre än idag (Nilsson, 2016, Villosos, 2008,).
Stamov, et al. (2012) menar dock att företagen bör använda den upphöjda
pensionsåldern som incitament att förlänga arbetslivet. Streb, et al., (2008) visar i ett
resultat från en litteraturstudie på att även om det finns forskning om åldrande
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arbetskraft, så behövs det mer forskning utifrån ett företagsledningsperspektiv om hur de
kan möta den demografiska utmaningen. Streb, et al., (2008) vill få bättre förståelse av
en del frågor och de vill föreslå praktiker och forskare att besvara följande frågor:
1. ” Vad är en åldrande arbetsstyrkas potentiella prestanda svagheter och
styrkor i förhållande till specifika branscher och yrken?
2. Vilka nya och specifika verktyg måste utvecklas för att motverka den åldrande
arbetsstyrkans nackdelar och för att dra nytta av dess potentiella fördelar?
3. Hur påverkar ett lämpligt synsätt och ledarskap effektiviteten av befintliga
åtgärder för att hantera en åldrande arbetsstyrka? Hur påverkar detta
utvecklandet av nya specifika verktyg? Hur påverkar detta utvecklingen och
genomförandet av nya, specifika verktyg?” (Streb, et al., 2008, s. 8)
Kunskapen om vad som händer när människan åldras är viktig om företagen ska arbeta för
ett hållbart arbetsliv. Det forskarna vet är att den kognitiva förmågan förändras genom att,
en del kognitiva förmågor förstärks med stigande ålder medan andra försämras (Aronsson
et al. 2016, EU-OSHA, 2016). Det som kan förstärkas kan vara faktaminnet som utvecklas
påtagligt med ökad ålder och äldre kan klara av omvärldskunskap bättre eller har större
ordförråd. Det som kan försämras är reaktionstiden, vilket beror på att det tar längre tid
för signalerna att nå musklerna som utför aktiviteten (Aronsson, et al., 2016). Hur hälsan
försämras och sjukdomar ökar när människor blir äldre varierar mellan individer
(Aronsson et al, 2016, EU-OSHA, 2016, Nilsson, 2016). Det biologiska åldrandet påverkar
anatomi och fysiologi på olika sätt och att samspelet mellan hjärna, sensoriska organ och
cirkulationsorgan minskar hos alla människor från cirka 40 år. Den fysiologiska
försämringen leder till försvagningar i hörsel och synen ändras genom att pupillen minskar
samt linsen blir grumligare, vilket gör att synförmågan blir sämre (Aronsson et al. 2016,
EU-OSHA, 2016, Nilsson, 2016). När en äldre arbetstagare står vid ett processflöde är det
viktigt att tänka på att hen enligt Nilsson (2016) kan ha nedsatt fysisk kapacitet och
långsammare reaktionstider. Sömnen blir mer fragmenterad med åldern, vilket resulterar i
vilo- och sömnproblem vilket kan öka risken för olyckor, till exempel orsakas många
arbetsrelaterade olyckor och trafikolyckor av just sömnbrist (Hornung et., al. 2005,
Nilsson, 2016).
På grund av den stora demografiska förändringen har, enligt Villosio, et al., (2008) frågan
om åldersdiskriminering ökat i betydelse i de flesta EU-länder. Attityd och brister i
arbetsmiljön för den äldre arbetskraften är bland annat vad som ligger till grund för om en
arbetstagare ska fortsätta att arbeta eller gå i pension (Nilsson, 2016). Dessa motverkande
krafter behöver vi bemöta. Ett hinder i arbetsmiljön till ett hållbart arbetsliv är
åldersdiskriminering. Den berör inte bara människor över en viss ålder enligt Villosio, et
al., (2008) utan det drabbar många åldersgrupper på olika sätt, det är dock mest de yngsta
och äldsta personerna som drabbas, även om det har skett en liten minskning av andelen
arbetstagare som uppger att de har varit utsatta för åldersdiskriminering, särskilt bland
yngre arbetstagare (Villosio, et al., 2008). Män verkar vara känsligare för
åldersdiskriminering medan kvinnor kan drabbas av dubbel diskriminering, både utifrån
kön och på ålder (Aronsson, et al., 2016). Villosio, et al., (2008) menar att
åldersdiskriminering mot äldre arbetstagare kanske omfattar olika strategier en del av

5

dessa kan enligt Villosio, et al., (2008) vara explicit, till exempel med att undanta äldre
arbetstagare vid befordran, utbildning och förmåner, inklusive åldersgränser i
rekryteringsannonser eller att man vägrar att hyra in äldre arbetstagare. Andra ämnen kan
vara mer subtila, som att exempelvis uppmuntra äldre arbetstagare att gå i pension tidigt
eller minska incitamenten för människor som är villiga att fortsätta arbeta efter den
’normala’ pensionsålder (Villoso, et al., 2008). De hinder som följer på grund av
åldersdiskriminering ska vi som arbetar med arbetsmiljö bevaka för att kunna få ett
hållbart arbetsliv.
Enligt Streb, et al. (2008) har många av de åtgärder som används genom åren, inte
utformats för att hantera en åldrande arbetskår. Åtgärder som hälsofrämjande
organisationer, ergonomi, rekryteringsprocesser, utbildning, jobbrotation och mentorskap,
men även gradvis pensionering verkar ha använts i organisationer i årtionden menar Streb
et al. (2008), långt innan de demografiska förändringarna blev verklighet. Vidare skriver
Streb et al. (2008) att fysisk hälsa och kunskapshantering alltid har varit viktiga frågor
men som inte nödvändigtvis rört arbetskraftens ålder. Streb et al. (2008) menar att dessa
verktyg endast kan bli framgångsrika och motverka de tänkbara nackdelarna med en
åldrande arbetskraft, om organisationen har ett tankesätt som stöder och styrs av lämpligt
ledarskap. Om alla företag skulle vara medvetna om detta och redan anpassat verktygen
för åldrande arbetskraft skulle de inte bara vara mer framgångsrika, utan även nya verktyg,
särskilt utformade för att hantera äldre arbetstagare, skulle slutligen också utvecklas
(Streb, et al., 2008). Men enligt EU-OSHA (2016) är en god utformning av arbetsplatsen
och en god arbetsorganisation till nytta för arbetstagare i alla åldersgrupper.
Ledningssystemet, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1) är bra för alla
arbetstagare enligt Aronsson et al. (2016) Det kan hjälpa till att behålla arbetsförmågan
och stödja så att äldre klarar av och vill arbeta längre. Arbetsgivaren kan anpassa
arbetstakten och tekniska hjälpmedel, de kan göra mycket för att förbättra personalens
arbetsliv (Aronsson, et al., 2016). Både (Aronsson, 2016, EU-OSHA, 2016) menar att
automatiseringen av manuella uppgifter och avtagandet av de tunga och repetitiva
momenten ökar möjligheterna att uppnå målet med ett hållbart arbetsliv i alla åldrar.
Enligt Streb et al (2008) är arbetsrotation ett bra verktyg för en hållbar arbetsplats. Det
mest lovande verktyget för åldrande arbetskraft är att matcha den enskilde arbetstagaren
med den lämpligaste arbetsplatsen efter hennes eller hans fysiska kapacitet och utbildning
(Streb, et al., 2008).
2.2 Perspektiv på funktionsnedsättning
I Sveriges internationella överenskommelser ”Arbete och sysselsättning” står det att
konventionsstaterna ”erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning
på lika villkor som för andra” (Regeringen, 2016, s. 24) Det innebär enligt regeringen
(2016) att man ska kunna tjäna till sitt uppehälle genom ”fritt valt eller antaget arbete” (s.
24) i en bra arbetsmiljö, som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och för
personer som förvärvar funktionsnedsättning under anställning (Regeringen, 2016). Detta
är mycket viktiga aspekter att kunna ha dialog om i en skyddskommitté. Förståelsen för
funktionsnedsättning är viktiga kunskaper att ha med sig också vid skyddsronder och i
utvecklingen av ett hållbart arbetsliv. Definitionen av personer med funktionsnedsättning
baseras på FN:s standardregler. I dessa standardregler står:
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”Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller
intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador,
tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.”
(SCB, 2014, s. 12).
Ofta föreställer man sig att personen är rörelsehindrad när ordet funktionsnedsättning
hörs (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Man förstår att det handlar om att rörelsehindrade
behöver plats för sin rullstol på arbetsplatsen eller korridoren, att även dörröppningar kan
behöva en ramp för en rullstol med en bra ledstång (Arbetsmiljöupplysningen, 2017).
Detta är en viktig aspekt, då vi kommer att arbeta längre och att individer med
funktionsnedsättning behöver komma ut i arbetslivet. Ett annat hinder för dessa personer
är att komma in på företagen var att i Sverige finns en kodning för funktionsnedsättning
för tillträde på arbetsmarknaden. Där har funktionsnedsatta personer som inte upplevt sig
funktionsnedsatta blivit kodade som funktionshindrade som exempel hörselnedsättning
och partiell syn (Holmqvist, 2008). Detta blir ett ”klart arbetshinder” för att komma in på
arbetsmarknaden. Men det behövs mer forskning inom området det behövs mer och bättre
forskning om funktionsnedsättning skriver Linberg (2016) i sin rapport och detta med
anledning av att Sverige och EU ska leva upp till FN: s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Vi vet idag knappt vilka som har syn-,
hörselnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatserna, Enligt Synskadades
riksförbund (2016) har en person synnedsättning om hen har svårt att läsa texter eller har
problem med att orientera sig med hjälp av synen eller att de kan svagt ana färger och
föremål eller se med starkt begränsat synfält. Andra kan ha svårigheter när det är mörkt
eller när det är skarpt solsken (Synskadades riksförbund, 2016). Synnedsättning är en
viktig funktionsnedsättning att tänka på vid hantering av maskiner eller förflyttning inom
företaget. Även utstående saker och trappor ska markeras för att undvika olyckor
(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Arbetstagare med nedsatt hörsel arbetar hårt med att
höra ute i arbetslivet enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF). Att anpassa för
funktionshindrade med hörselnedsättning kan innebära att minska på allt onödigt
bakgrundsljud, enligt Arbetsmiljöupplysningen (2017), med till exempel ljudabsorberande
takplattor, eller en teleslinga i rummet för en medarbetare med hörselnedsättning
(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Ljudabsorbenter kan behövas innan en medarbetare får
hörselnedsättning där bullret ligger för högt. Bra belysning och ljusförhållanden är viktigt,
enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF), för synskadade och äldre då många med
nedsatt hörsel läser på läpparna. Medarbetare med läs- och skrivsvårigheter har en
funktionsnedsättning genom att inte kunna läsa skriftliga skyddsinstruktioner och
varningsskyltar och enligt dyslexiförbundet (2016) gäller det även de med kulturell och
språklig understimulering, samt bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat
språk är modersmålet) (Dyslexiförbundet, 2016). För de som har dator i arbetet och har
syn eller läs- och skrivsvårigheter kan det behövas ett program som förstorar upp, ökar
textens storlek och ger bra kontrast på skärmen eller talsyntes, ordbehandlingsprogram,
talböcker och diktafoner (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Det är viktigt att undersöka
vilka som inte kan läsa instruktioner för riskfyllda arbetsmoment eller läsa på en
teveskärm eller en webbsida. Även att vara allergisk mot jordnötter kan vara en
funktionsnedsättning (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). Diabetikerna har också en
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funktionsnedsättning då de enligt arbetsmiljöupplysningen (2017) bör äta regelbundet och
ev. ta sitt insulin och att de kan få infektioner lättare (Arbetsmiljöupplysningen, 2017).
Detta bör arbetsgivaren ha en dialog med den anställde om.
Andra hinder som behöver beaktas i arbetsmiljöarbetet är funktionsnedsättningar som inte
syns som exempelvis problem med ångest, oro, mage eller tarmar
(diskrimineringsombudsmannen, 2015) som har en negativ inverkan på arbetet.
Arbetsgivaren ska uppmärksamma om det finns någon med psykiska besvär och anpassa
arbetet efter arbetstagarens kvalifikationer (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Det kan
också vara svårt för en arbetsgivare att se om en person har svårt att koncentrera sig eller
sitta still som också är en funktionsnedsättning enligt, diskrimineringsombudsmannen
(2015). Arbetet ska riskbedömas och anpassas för funktionshindrade och det är alltid
arbetsgivaren som har ansvaret för anpassningen menar Arbetsmiljöupplysningen (2017).
Om inga undersökningar eller riskbedömningar görs i arbetsmiljön så kommer dessa
personer inte att få ett hållbart arbetsliv.
Insamlade bevis visar att långsiktig funktionsnedsättning bidrar till 2 - 3 gånger ökad risk
för dålig allmän hälsa, 2–3 gånger ökad risk för psykiska problem och 20% högre
dödlighet. Psykosociala faktorer kan påverka de anställda psykiskt eller socialt och kan
vara ett hjälpmedel eller hinder för de anställdas rehabilitering. Exempel kan på
individnivå vara hopplösa förväntningar om återhämtning, rädsla för smärta till exempel
vid kronisk ryggvärk eller skada och de anställdas uppfattning av arbetsmiljön.
Forskningen har kommit fram till att en hjälp för detta är att det behövs handlingsplaner
och policys för arbetsplatsen. Detta kan leda till friskare och mer produktiva anställda om
arbetsgivare samtidigt kan ta del av sjukdomsfrågor, förebyggande av skador,
hälsofrämjande, stressminskning, symtomhantering, ålder, familj och livsstil (Loisel &
Anema, 2013).
Lövgren et al. (2014) beskriver att synen på funktionsnedsättning som ett permanent
tillstånd håller på att luckras upp. Ca 10% av personer på dagliga verksamheter skulle
kunna och vilja ha ett annat jobb. Från tidigare forskning finns utvecklingsområden som
stöd för arbete med anställda för att förhindra funktionsnedsättning inom arbetslivet. Till
exempel att stötta och behålla motivationen till arbetet, ha individuella arbetsplaner,
samverka med andra verksamheter och även myndigheter, skapa goda relationer och
samverka inom arbetsgruppen på arbetsplatserna. Det är bättre att verka på flera nivåer
samtidigt och arbeta mer på ett individualiserat sätt än på ett generellt sätt med insatser
som bör initieras tidigt. (Lövgren, et al., 2014).

8

2.3 Genusperspektivet
När det gäller ett hållbart arbetsliv och styrka kopplat till verktyg och skyddsutrustning ute
på företagen så står det i kunskapssammanställningen ”Friska arbetsplatser för kvinnor
och män i alla åldrar” av Aronsson et al. (2016) att verktyg, skyddsutrustning och
arbetsstationer inte är anpassade utefter arbetstagarnas olika fysik. Att tillverka
arbetsuppgifter och utrustning till att passa individuella fysiska förutsättningar och deras
kroppsstorlek borde vara en självklarhet i ett hållbart arbetsliv (Aronsson, et al., 2016).
Myten att kvinnor är svaga slås det också hål på i kunskapssammanställningen av Vänje
(2013), där det står att kvinnor har 80% av mannens styrka i överkroppen och i benen är
den skillnaden endast sju procent vid samma kroppsstorlek till mannens fördel. Vänje
(2013, s. 24) menar att en vältränad kvinna mycket väl kan vara starkare än en otränad
man. Enligt ovanstående kunskapssammanställning, Vänje, (2013) har män och kvinnor
olika arbetsuppgifter även om de arbetar i samma yrken och att detta troligtvis är en
betydande förklaring till ojämlikheten i arbetshälsan. Abrahamsson et al. (2009) beskriver
att på ett tvätteri fanns karaktärsdrag av kvinnojobb och mansjobb där kvinnorna hade
repetitivt och manuellt arbete medan männen hade mer maskinbundna arbetsuppgifter.
Det visade sig att trots att alla ansåg att det var jämställt på arbetsplatsen, hade männen de
mer tekniska arbetena och även de arbetsledande tjänsterna med högre lön (Abrahamsson,
et al., 2008). Detta är inte hållbart i längden, eftersom till exempel belastningsskador kan
uppstå.
Payne et al. (2010) skriver att man oftare ser äldre kvinnor i yrken och sektorer där
arbetarna saknar kontroll över sysselsättningen i förhållande till arbetshastighet eller
arbetsförhållanden. De har till exempel färre möjligheter till flexibilitet i sina arbetstimmar
och kan ta färre beslut enligt Payne et al. (2010). Exemplet enligt Abrahamsson et al.
(2008) på tvätteriet där sade männen att kvinnor inte söker de lediga tjänsterna som
männen hade, men det visade sig att kvinnor hade sökt tjänsterna men att de ändå gavs till
män. De försökte även föra in arbetsrotation, det möttes av protester från männen, vilket
gjorde att chefen valde ett annat system vilket resulterade i att alla ändå stod kvar vid sina
maskiner (Abrahamsson, et al., 2008). Det visar på hur viktigt det är att organisationen
arbetar systematiskt med arbetsmiljön och där policys och rutiner är upprättade. Företag
behöver tänka på att genusaspekter ska inkluderas vid riskbedömning (Europeiska
arbetsmiljöbyrån, 2017) Payne et al. (2010) skriver att äldre kvinnor förväntas ta på sig en
informell omsorgsroll och ge praktiskt eller känslomässigt stöd till andra arbetare. Det
visade sig även i Abrahamsson et al. (2008) att, en kvinna fick en samordnande roll, en roll
som var svag och där hon kände sig mer som en ”springflicka eller mamma än som en
samordnare” (Abrahamsson et al, 2008 s 98). Ett annat hinder för hållbart arbetsliv är att
kvinnor ses som mindre attraktiva och mindre kompetenta tidigare i ålder än män ses
(Handy, et al., 2007). Även Aronsson (2016) skriver att det finns arbetsgivare som ser
kvinnor som äldre medarbetare tidigare än för män. I kunskapssammanställningen ”Under
luppen” (Vänje 2013) härleds att män i regel har en maktposition att verka utifrån då de
har en högre status än kvinnor. Att vara en minoritet på ett arbete kan enligt Vänje (2013)
vara ett avvikande från den rådande normen och att avvika kan resultera i kränkande
särbehandling och sexuella trakasserier. Enligt Vänje (2013) ska arbetsmiljön kontinuerligt
förbättras och för att få bort traditionella värderingar och mönster. Det blir därför viktigt
att fundera över vilka värderingar och normer som råder kring vad som är kvinnligt och
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manligt i företagen (Vänje, 2013). Ytterligare ett förhållande som kan läggas till ett hållbart
arbetsliv och bör riskbedömas är jämställdhet. Det är bevisat att organisationer som inte är
jämställda har hög personalomsättning, konflikter och mobbing men på en jämställd
arbetsplats finns det en idérik arbetsmiljö med bra hälsa (Vänje, 2013). EU länder som har
en bra ekonomi är oftast lärande organisationer enligt forskning som Vänje (2013)
presenterar i en kunskapssammanställning ”Under Luppen” Det behövs vidare, enligt
europeiska arbetsmiljöbyrån (2017), att företagshälsan har ett genusmedvetet
tillvägagångssätt och att man utbildas och informeras om könsrollsfrågor, säkerhets- och
hälsorisker till riskbedömare, chefer och arbetsledare, fackföreningsföreträdare,
skyddskommittéer osv… Även det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver ansluta till alla
åtgärder för jämställdhet på arbetsplatsen. Företagshälsan behöver åka ut och ha dialog
om dessa frågor ute på företagen.
2.4 Dialog som verktyg för ett hållbart arbetsliv
För att lyckas nå ett hållbart arbetsliv ska enligt europeiska arbetsmiljöbyrån (2012)
arbetsgivaren underlätta för en kultur där arbetsmiljöperspektivet går genom alla
arbetsprocesser och samverkan ska verkställas oavsett hur stort företaget är. Cheferna har
inte färdiga lösningar på alla arbetsmiljöproblem. Det är arbetstagarna och deras
företrädare som har detaljkunskaperna och erfarenheten av hur arbetet utförs och hur det
påverkar dem. Därför behövs det en öppen dialog i arbetsprocessen, där man lyssnar på
vad som sägs, dra lärdom av det och vidtar åtgärder (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2012).
För att få samsyn och samverkan i arbetsmiljöarbetet, vilket SAM kräver och i strävan för
ett hållbart arbetsliv behövs det även stöd och disciplinen ”teamlärande” som enligt Senge
(2006) börjar med dialog, förmågan att med öppna sinnen samarbeta och lära sig
tillsammans. Ett citat från Gustavsen (1982) beskriver samverkan bra,
”Det mest fruktbare samspill skapes bare hvis partene utvikler sin syn
gjennom at man laerer av hverandre gjennom at den andres innsikt beriker
ens egen og vice versa gjennom en prosess” (Gustavsen, 1982, s. 19)
Engquist (1994) menar att en ensam person kan ha svårt att se sin situation från en högre
nivå än där hen befinner sig och bör få hjälp av en annan person utifrån den situationen
och att det faller sig naturligt att se dialogen som ett instrument för sådan inlärning.
Det kan vara svårt att nå konsensus i arbetsmiljöarbetet på skyddskommittén där valda
ledamöter deltar, s.k. representativ delaktighet, vilket ses som mindre effektivt men som
behövs när det finns många personer där man vill ha delaktighet ifrån (Ellström, et al.,
2009). Detta på grund av att många försvarar sin åsikt därför att de identifierar sig med
den. För att nå en bra samverkan bör dialogen gå bakom antagandena och åsikterna. De
olika åsikterna du har är resultatet av gamla minnen och all din erfarenhet är
inprogrammerad i ditt minne menar Bohm (1996). Kärnan i dialogen är att lyssna enligt
Isaacs (2000). I dialogen försöker ingen vinna utan alla vinner om någon vinner (Bohm,
1996). Om ett beslut hanteras på rätt sätt enligt Arnold (2004) kan ett beslut av en grupp
framkalla ett större engagemang än ett som tagits av en enskild person eftersom fler
människor känner delaktighet i beslutet. Beslut i grupp tar vanligtvis mer tid, men många
huvuden är bättre än ett, det beror på de färdigheter och utbildning som individer och
grupper har samt även på vilken typ av att beslut som ska tas (Arnold, 2004).

10

Facilitator är en person som hjälper en grupp som till exempel skyddskommittén att arbeta
mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn tittar på dialogprocessen och lyssnar på alla och
försöker hjälpa gruppen till samma mål. I den genuina dialogen ska det inte behövas en
facilitator enligt Bohm (1996) men för att få igång gruppen kan det vara bra ett tag, där
facilitatorn kan förklara och försöka tolka gruppdeltagarns uppfattningar och ge förslag till
sammanfattningar/lösningar. Detta kan ta tid och gruppen kan behöva träffas ofta för att
lära sig och bli trygga i dialogprocessen och inte behöva förlita sig på facilitatorn menar
Bohm (1996).
Även ledarskapet är viktigt, så att inte ledamöterna blir lockade att bara följa ledarens ord.
Även om beslut innebär vinster eller förluster kan den lockelsen avsevärt påverka beslut
som görs (Arnold, 2004). Ledare kan dock uppfatta delaktighet som ett hot för ledarens
möjlighet att styra och leda företaget (Ellström, et al., 2009).
”En viktig slutsats här är att det inte verkar räcka med att bara träna de
anställda i rätt beteende om inte en dialog om säkerheten mellan de
anställda och ledningen existerar samtidigt” (Salo & Lindén, 2015, s. 14).
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3

Metod

Fallstudieföretaget var ett större gjuteri som tillverkar väggar och trappor. Företagets
skyddskommitté valdes till att fylla i ”SAM-testet” för att där fanns representativ
delaktighet och för att skyddskommittén ska bevaka omvärlden på utveckling av
förebyggande arbete och skydd för att motverka ohälsa och olycksfall. Företaget tillhör en
internationell koncern med säte i Frankrike och på detta gjuteriet arbetar 4 kvinnor och
170 män i produktion. På kontoret finns 7 kvinnor och 10 män.
Presentation av syftet med examensarbetet hölls för skyddskommittén på ett förberedande
möte. Detta gav dem lite tid att börja reflektera för ett hållbart arbetsliv. Frågan ställdes till
gruppen, om de skulle vilja ha information/utbildning om ett hållbart arbetsliv och dialog
före de fyllde i enkäten och svaren var positiva från alla deltagare. Det var viktigt att
ledamöterna fick kunskap om vad examensarbete handlade om och varför de skulle fylla i
”SAM-testet”. Detta för att undersökningen skulle kunna genomföras.
”SAM-testet” är ett utvecklingsverktyg utvecklat av ”institutet för arbetsliv och utveckling”
(IUA). Vår företagshälsa införskaffade ”SAM-testet” år 2016 på grund av att de ansåg att
den skiljer sig från andra utvecklingsverktyg. Den utvecklar parterna när det gäller
samverkan i arbetsmiljöfrågor och utvecklar dialogen mellan arbetsgivare och
arbetstagare, vilket gör den intressant att testa för ett hållbart arbetsliv. ”SAM-testet ”är
framtaget för att hjälpa en arbetsgivare att få överblick av lagstiftningskraven vad gäller de
obligatoriska och generella kraven för ett arbetsmiljöarbete. Webbverktyget visar resultatet
kodat i trafikljusets färger:
•
•

röd visar om man följer lagstiftningens krav inom arbetsmiljöområdet,
gul visar hur väl man arbetar efter föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och
• grön visar hur aktivt förebyggande man agerar i arbetsmiljöfrågorna.
”SAM-testet ”har 37 frågegrupper med svaren 1–3 i varje grupp. ”SAM-testet ”ger direkt
information om vad som behöver åtgärdas och råd om hur det kan åtgärdas. Företaget har
också under 1 år efter att de fyllt i ”SAM-testet ”haft möjlighet att via en länk till intranätet
få råd och tips. Testet kan göras enskilt av VD och Skyddsombud eller i grupp. I detta
examensarbete valdes att göra undersökningen på en grupp (skyddskommittén).
Utbildningsmaterialet gjordes så att det skulle ta ca 15 minuter. Utbildningsmaterialet var
en powerpointpresentation som visade hur ”SAM-testet ”var uppbyggd och det fanns
skrivna punkter med de tre perspektiven ålder, genus och funktionsnedsättning där
facilitatorn beskrev delar av perspektiven som beskrivs i kapitlet ”teoretisk referensram”.
David Bohm (Bohm, 1996) och William Isaacs (Isaacs, 2000) började utveckla tankar om
dialog i början av 1980-talet och många stora företag som exempelvis
sjukvårdsinrättningar, Motorola, Ford, skolor och intressegrupper har använt
dialogmetoden och uppnått märkbara resultat. Detta på grund av att en dialogprocess kan
samla all tillgänglig kunskap och argumentation angående ett visst ämne och skapa en
ömsesidig insikt som kan tillgodose parternas behov. Dialog är en metod för att tänka och
reflektera tillsammans. Att få kunskap om dialog och de tre perspektiven skulle påverka
gruppen på det viset att gruppen skulle vara tvungen att börja tänka för ett hållbart
arbetsliv och genom dialog komma till konsensus, men som tidigare skrevs behövdes
denna kunskap även för att se om ”SAM-testet ”behövde utvecklas.
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I skyddskommittén sitter nio personer. Tillfället för genomförandet av ”SAM-testet ” på
skyddskommittén var den 8 mars och då var det fem personer som representerade och 4
var frånvarande pga. sjukdom och andra uppdrag som upplevdes vara av högre prioritet.
Den 8 mars startade med att gruppen fick en muntlig information/utbildning om ”SAMtestet ”utformning, ett hållbart arbetsliv (genus, ålder och funktionsnedsättning) och
dialog före de fyllde i ”SAM-testet ”. ”SAM-testet ”skulle fyllas i gemensamt genom dialog
och utifrån konsensus. Gruppen vägleddes på 37 frågor via en webblänk.
De blev uppmanade att tänka på hur de arbetar idag med ett hållbart arbetsliv och de tre
perspektiven, ålder, funktion och genus i tankarna. Det fanns endast ”ja” och ”nej” frågor.
Facilitatorn observerade gruppen och styrde dem mot ett hållbart arbetsliv under tiden de
svarade på ”SAM-testet ”genom att facilitatorn hela tiden påverkade gruppen att tänka på
ett hållbart arbetsliv och de tre perspektiven ålder, genus och funktionsnedsättning.
Deltagande observation användes på grund av att observatören är involverad samtidigt
som hen observerar och kan styra enskilda händelser för att uppnå önskad effekt. Om
observatören endast observerar hamnar hen i bakgrunden och endast beskådar (Fangen
2005). Här ville observatören se att skyddskommitté skulle tänka och lära för ett hållbart
arbetsliv. Öppen observationsform bygger enligt Holme (1997) på den tillit som gruppen
utvecklat till observatören. Tilliten har byggts upp kontinuerligt under en längre tid då
facilitatorn har varit med på skyddskommittémöten och deltagit i olika projekt på företaget
i rollen som arbetsmiljöingenjör tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare. Att få en
ömsesidig tillit till skyddskommittén kändes viktig och som även ses som viktigt enligt
Eijlertsson (2014). Tilliten var likaså viktig för att kunna ha en dialogprocess i
skyddskommittén, vilket kräver en del från varje deltagare, att våga släppa sina försvar och
lyssna på alla.
När ”SAM-testet ”var ifyllt digitalt på webben genererades resultatet och handlingsplanen
direkt av systemet. Gruppen tog del av resultatet och handlingsplanen vilken mailades ut
till varje deltagare, detta för att de skulle kunna läsa dem i lugn och ro. Resultatet och
handlingsplanen kommer att tas upp för dialog efter att denna uppsats ska vara klar.
Eftersom att det inte kommer att vara något möte före denna uppsats examineras.
Ett frågeformulär utvecklat av facilitatorn (bilaga 3) med 7 frågor vilka bestod av ”ja” och
”nej” svar, detta för att svarsalternativen inte ska kunna tolkas på mer än ett sätt delades ut
efter att gruppen fyllt i webbenkäten. Frågornas innehåll var för att få kännedom om hur
gruppen upplevde konceptet med en deltagande observatör och hur gruppen upplevde att
svara på frågor som gällde ett hållbart arbetsliv samt om det var svårt att agera utifrån
dialog. Undersökningsledaren var kvar under tiden de fyllde i frågeformuläret då mest
information enligt Ejlertsson (2014), kan erhållas då deltagarna direkt kan kommentera
frågorna. Efter att enkäten var ifylld och rapport och handlingsplanen var utskickad,
började analysarbetet. De frågor som fått ”Nej” och hamnat i handlingsplanen granskades
mot uppsatsens teoretiska referensram. Frågor som gruppen upplevde osäkerhet i för ett
hållbart arbetsliv. Tolkningen av resultatet blev att ”Nej” svaren på frågorna handlade om
tre röda trådar: (i) kunskap, (ii) riskbedömning och (iii) lagar och andra regler. Därefter
gjordes tolkningen för ett hållbart arbetsliv med ”Ja” svaren där företaget uppfyllde
lagkraven. Därefter genomfördes en analys av facilitatorns upplevelse och arbete i gruppen
jämfört med syftet och frågeställningarna.
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3.1 Litteratursökningen
Litteratursökningen utfördes i olika steg i de system som KTH universitetsbibliotek
tillhandahåller. Först genomfördes en elektronisk sökning i de vetenskapliga databaserna
PRIMO, Medline, PubMed, Scopus, Science Direct, Web of Knowledge, och Google
Scholar. Exempel på funktionsnedsättning, hållbart arbetsliv. Sökorden har varit hållbart
arbetsliv, "ålder", "åldrande", "gamla", "äldre", "arbete", "arbetstagare", "anställda"
"sysselsättning", "pension" och "förlängt arbetsliv" ”kön”, ”genus”, ”arbetsmiljö”, ”dialog”,
”funktionshindrade”, ”diskriminering”, ”det gränslösa arbetslivet”, ”ålder och arbete” ” ett
hållbart arbetsliv” och dess engelska motsvarigheter. Sökningar genomfördes på
Diskrimineringsombudsmannen (DO), dyslexiförbundet, de Synskadades Riksförbund
(SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och på arbetsmiljöverket. Träffar på europeiska
arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) gav mer information om ålder och hållbart arbetsliv. Efter
samtal med handledare fortsatte letandet efter vetenskapliga artiklar och då via ”Applied
Ergonomics” där hittades ett par intressanta forskningsartiklar som även blivit del av bok.
3.2 Metoddiskussion
Att tala med industrin i ett tidigt skede var bra, då företaget gick på högvarv och tiderna
var pressade. Gruppen blev motiverade att ställa upp i undersökningen för ett hållbart
arbetsliv. Att vara ute och berätta om undersökningen med ”SAM-testet” var viktigt då
funderingar började komma om ett hållbart arbetsliv. Bortfallsanalysen visar att trots
mötet var bokat tidigt, så blev det avhopp pga. sjukdom och andra möten. Det var inte bra
att fabrikschefen var borta just denna gång. Det var inte bra på grund av att
skyddskommittén är nivån som noga ska följa och bevaka omvärlden på utveckling av
förebyggande arbete och skydd för att motverka ohälsa och olycksfall enligt
(Arbetsmiljöverket, 2014). Bortfallets effekt i undersökningen har troligtvis inte så stor
betydelse då materialet kommer att diskuteras på skyddskommittémötet i slutet av juni.
Upplevelsen var att tiden (ca 15 minuter) för information/utbildning var lagom lång.
Avsikten var att se om gruppen skulle kunna använda enkäten i framtiden för att se om de
har närmat sig hållbart arbetsliv. Att fylla i ”SAM-testet” tog över en timme och om en
grupp ska fylla i en enkät genom dialog och konsensus behövs det minst den tiden. Det kan
ta längre tid med en grupp som inte samverkar så väl som denna grupp gjorde. Det går inte
att säga om gruppen var mer öppen i sina svar då fabrikschefen inte var närvarande. Att
observera gruppen gick bra, en del tänker snabbt och andra tänker lite långsammare.
Gruppen kanske hade behövt styras upp lite mer, som att till exempel låta alla fundera
själva under tystnad i fem minuter så att alla fick tänka färdigt före någon yppar sig, men
upplevelsen var att denna grupp var en mogen grupp som kände varandra och hade en
trygghet i att våga säga hur de upplevde frågorna, trots att en person hade skrivit att han
upplevde grupptryck vid svaren.
Frågeformulär med 7 frågor delades ut efter webbenkäten med syfte för att
undersökningsledaren skulle få lite reflektion om hur gruppen upplevde konceptet med en
deltagande observatör och hur gruppen upplevde att svara på frågor som gällde ett hållbart
arbetsliv samt om det var svårt att agera utifrån dialog. Enkäten fylldes i snabbt och det var
svårt att veta om deltagarna hade läst färdigt frågan om ett hållbart arbetsliv då de
muntligen sade en sak men kryssade i ett annat svar på enkäten. Det hade varit bättre att
intervjua en och en, men tiden fanns inte så det fick bli reflektionsfrågor med hela
gruppen. Korreleringen mellan vad gruppen muntligen sade och vad de fyllde i enkäten
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efteråt, kan ha att göra med pressen att det fanns andra arbetsuppgifter som väntade på
dem. Undersökningsledaren var kvar under tiden de fyllde i frågeformuläret då mest
information enligt Ejlertsson (2014), kan erhållas då deltagarna direkt kan kommentera
frågorna. Att vara facilitator till gruppen kändes som nödvändigt. Dels för att gruppen inte
kunde så mycket om hållbart arbetsliv eller dialog och dels för att de skulle kunna fokusera
på frågorna i webbenkäten ”SAM-testet” och
3.2.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Reliabiliteten i enkätfrågorna beror på frågornas konstruktion. Frågor med hög reliabilitet
bör utformas med litet utrymme för misstolkning (Ejlertsson, 2014).Reliabiliteten ska
återge tillförlitligheten i frågorna och svaren ska vara detsamma oavsett vem som svarar,
hur stabil mätningen är och om samma mätvärden erhålls vid olika mätningar beror på
hur företaget har utvecklat arbetsmiljöarbetet under tiden. Det hade gått att göra en
reliabilitetstest (Ejlertsson, 2014) två veckor efter där företaget fått svara på frågorna igen
men den tiden fanns inte. Resultatet på ”SAM-testet” är till för att bedöma hur
arbetsmiljöarbetet fungerar på den egna arbetsplatsen, men ”SAM testet” har inte direkta
frågor om ett hållbart arbetsliv. Respondenterna fick även information/kunskap om ett
hållbart arbetsliv på ett förmöte och direkt innan de svarade på enkäten. Även detta kan
göra att de söker kunskap, vilket kan resultera i andra svar i en eventuell andra omgång.
Frågorna är ställda utifrån lagtexterna arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) och för att
hjälpa en arbetsgivare att starta ett arbete med att förbättra arbetsmiljöarbetet och få en
helhetssyn på lagstiftningskraven. Undersökningsledaren anser att denna webbenkät
tillsammans med informationen om ett hållbart arbetsliv och dialogformen hjälper
arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön. Undersökningsledaren ville att skyddskommittén
skulle svara på frågorna med tanke på ett hållbart arbetsliv, detta för att frågorna i
webbenkäten inte specifikt var konstruerade efter det, då arbetsmiljölagen är en ramlag
och systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 inte går in på hur företaget ska arbeta till
exempel med riskbedömningar eller vilken kunskap som behövs för att uppfylla lagkraven.
Det står inte att de ska tänka på ett hållbart arbetsliv. ”SAM-testet” är ett
utvecklingsverktyg och frågan om validering ställdes till levererande företag. Företaget
svarade att ”SAM testet” är ett utvecklingsverktyg och avser inte att samla svaren i en
databas för att jämföra mellan olika respondenter. Det hade det varit om de ville se hur de
hade svarat vid en tidigare omgång. Det kan tyckas vara godkänt då webbverktyget är ett
utvecklingsverktyg och gruppen ska komma överens i konsensus. De behöver inte föra
någon statistik på hur arbetsmiljöarbetet går framåt. Innehållsvaliditeten handlar om
frågorna är konstruerade på ett korrekt sätt och mäter det avsedda syftet (Ejlertsson,
2014). Validering ska verkligen mäta det enkäten är avsedd att mäta och om respondenten
inte är ärlig i sina svar så nås inte syftet (Ejlertsson, 2014). Det går att studera
överrensstämmelse av frågorna med andra enkäter i systematiska arbetsmiljöarbetet, men
detta har dock inte gjorts i detta examensarbete på grund av tidsbrist och att
undersökningen var att se för ett hållbart arbetsliv. Det är säkert ett bra förslag på ett
annat examensarbete men avsikten med denna uppsats var att se om ”SAM- testet” kan
vara ett stöd för att nå ett hållbart arbetsliv. Åsikten är att frågekonstruktionen har en hög
begreppsvaliditet och att de som skapat enkäten är väl insatta i de lagar som frågorna ska
spegla. Validiteten verkar god för att resultatet skall kunna generaliseras till att även gälla
övrig personal. Detta för att både arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter är med i
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skyddskommittén och deltar med s.k. representativ delaktighet. Båda parter har sedan sina
egna informationskanaler ut till företaget när det gäller arbetsmiljö.
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4 Resultat
Resultatet visar vad ”SAM-testet” fått fram genom datasystemet. Resultatet har en:
• översiktsdel (fig. 2),
• handlingsplan (bilaga 1) och
• rapportdel (4.1).
Översiktsdelen av ”SAM-testet” visar från rött till grönt var företaget (översiktligt) befinner
sig i sitt arbetsmiljöarbete. Översiktsdelen är en bra bild att börja visa för företaget vid en
presentation. På den röda skalan markeras i vilken grad företaget uppfyller de direkt
lagliga kraven för arbetsmiljöarbetet. Skalan från gult till grönt anger i vilken utsträckning
de, utöver de formella kraven, också gått vidare, från systematiskt till ett mer proaktivt
arbetsmiljöarbete. På alla frågor där företaget inte uppfyller kraven kommer det
automatisk fram en handlingsplan se i bilaga 1. Däremot indikerar svaren inget om hur det
konkret är ställt med arbetsmiljön. Men ju längre mot grönt de är, desto mer sannolikt att
också arbetsmiljön är god och inte skapar ohälsa.

Figur 2. Den röda skalan visar hur de uppfyller de direkta lagliga kraven. Från orange till grönt om de uppfyller utöver
de formella kraven, också gått vidare från systematiskt till det mer proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågorna.

4.1 Rapport ”SAM-testet”
Rapportdelen redovisas från datasystemet efter trafikljusets färger röd, gul och grön (se
förklaring på SAM-testet i metod delen) och den består vidare av två delar, en del är där
företaget har svarat ”JA”, den summeras utan kommentarer och åtgärdsförslag (se bilaga
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2) den andra delen där företaget har svarat ”NEJ” redovisas nedan med kommentar och
åtgärdsförslag.

1. Kopplat till frågan finns på de ”röda frågorna” först hänvisning, vilken anger den lag
eller annat formellt krav som ska vara uppfyllt.
2. Systemet visar för alla frågeområden en kommentar. Där beskrivs frågans innebörd
eller ”krav” för att förstå motiv och sammanhang.
3. Här anges vilka konkreta åtgärder företaget antingen enligt lagliga krav – röd kategori
- behöver genomföra. Eller för de två andra kategorierna, rekommenderas att göra om
företaget vill komma vidare i arbetsmiljöarbetet.

4.1.1

Datasystemet visar på krav som inte uppfylls enligt lagstiftningen (Röd)

1. Fråga 7:1 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 §:
Genomför ni regelbundet undersökningar av arbetsförhållandena genom skyddsronder/
kartläggningar och som täcker in såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter samt
riskbedömer och dokumenterar dessa?
2. Kommentar
Riskbedömningar ska alltid göras, och dessutom återkommande. Resultatet ska
dokumenteras skriftligt, bland annat för att kunna jämföra och dra nytta av tidigare
bedömningar. Riskbedömningen är själva ”kärnan” för att få förebyggande
arbetsmiljöarbete att fungera efter de faktiska behoven. Varje verksamhet och/eller
arbetsplats avgör hur bedömningen genomförs – allt avhängigt verksamhetens
karaktär. Den traditionella skyddsronden med visuell besiktning av den fysiska
arbetsmiljön är grunden, men för att ta in och bedöma även de psykiska och sociala
aspekterna behövs också andra metoder. Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar,
särskilda enkäter är några exempel.
3. Åtgärdsförslag
Ni behöver göra riskbedömningar som väger in såväl fysiska, psykiska och sociala
arbetsmiljöaspekter i er verksamhet/arbetsplats.
1. Fråga 10:1 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 7 §:
Har ni bedömt om chefer och andra som tilldelats arbetsmiljöuppgifter (delegation) har
den kunskap de behöver för att klara sitt uppdrag?
2. Kommentar
I föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet anges tydligt att rätt kunskaper
både hos chefer och medarbetare är ett viktigt krav. Med rätt avses både om de
faktiska ohälsorisker som finns i verksamheten, hur man ska hantera dessa samt att
driva arbetsmiljöarbetet i övrigt. Men chefer och andra som tilldelats
arbetsmiljöansvar kan behöva specifik kunskap relaterat till villkoren i arbetsmiljön
och den uppgift de mottagit. Det är arbetsgivarens ansvar att både inventera
kunskapsbehoven och säkerställa en relevant utbildning.
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3. Åtgärdsförslag
Ni behöver bedöma chefernas och andra ansvarigas kunskaper i arbetsmiljöarbetet,
dels kopplat till de kartlagda risker som finns i verksamheten och dels till de
uppgifter de mottagit i arbetsmiljödelegationen. En genomgång av de föreskrifter
(AFS:ar) som berör er verksamhet kan ge anvisningar om vilken kunskap som anses
viktig. Finns ingen utbildningsplan bör ni också upprätta en sådan.
1. Fråga 11:1 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 6 §:
Får chefer och arbetsledare, utöver generella arbetsmiljökunskaper, också kunskap om hur
man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
2. Kommentar
Kravet anger tydligt att kunskaper hos chefer och arbetsledare om signaler, symtom
och andra kännetecken är det viktigaste och själva utgångspunkten för att kunna
upptäcka och förebygga psykiskt relaterad ohälsa. Arbetsgivarens ansvar är således
att se till att de har nödvändig kunskap, och även förutsättningar att sedan använda
dem. Detta är då utöver den generella arbetsmiljökunskap som ska finnas vid
fördelning (delegation) av arbetsmiljöuppgifter.
3.Åtgärdsförslag
Ni behöver bedöma och säkerställa att era chefer och arbetsledare har kunskaper om
och förmåga att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande
särbehandling.
1.Fråga 12:1 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 7 §:
Får medarbetarna de kunskaper de behöver för att kunna förebygga och hantera
ohälsoriskerna i verksamheten?
2. Kommentar
Kravet är tydligt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, att rätt kunskaper finns både
hos chef och medarbetare. Både för att förstå, se och kunna hantera de ohälsorisker
som kan finnas i verksamheten. Om det till exempel finns ergonomiska
belastningsrisker för medarbetarna, så ska de ges kunskap i lyftteknik och hur man
använder hjälpmedel etc. Det är arbetsgivarens ansvar att både inventera
kunskapsbehoven och ordna utbildningsinsatser.
3. Åtgärdsförslag
Ni behöver göra en inventering av och en utbildningsplan för de kunskaper som
medarbetarna i olika yrkeskategorier behöver för att kunna hantera sitt förebyggande
arbetsmiljöarbete.
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1.Fråga 13:1 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 9 §:
Har era medarbetare tillräckliga resurser, befogenheter och stöd för att hantera kraven i
sitt arbete?
2. Kommentar
Arbetsuppgifter innebär krav i form av en viss arbetsmängd och svårighetsgrad. För
att utföra dem behöver medarbetaren ha rätt resurser som till exempel tillräckligt
med tid, kompetens och bemanning för att nå förväntat mål eller kvalitet. Upplever
medarbetaren/na att man inte hinner med, känner sig osäker på vad man förväntas
leverera/uppnå eller ska prioritera arbetsuppgifterna är det grogrund för
stressrelaterad ohälsa. Brister det dessutom i eller saknas stöd för att hantera
uppkomna problem ökar det risken för ohälsa. Kraven i paragrafen ”resurserna ska
anpassas till kraven i arbetet” anger tydligt att arbetsgivaren ska balansera krav och
resurser för att minimera belastningsrelaterad ohälsa.
3.Åtgärdsförslag
För att minimera riskerna för stressrelaterad ohälsa behöver ni se över er
arbetsorganisation så att era medarbetare har tillräckliga resurser, befogenheter och
ledningsstöd för att hantera kraven för sitt arbete. Börja med att bedöma nuläget och
eventuell obalans mellan krav och resurser genom att gå igenom dels hur nuvarande
övergripande bemanning av arbetsplatsen är ”framräknad”. Dels också på vilka
grunder arbetsuppgifter och arbetsmängd för enskilda befattningar är bedömda. En
annan faktor att se över och bedöma är om arbetsplatsens insatser för
kompetensutveckling är tillräcklig för att möta både nuvarande och ökade eller helt
nya krav i enskilda befattningar, arbetsgrupper och för hela arbetsplatsen.
1.Fråga 15:1 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 12 §: Har ni rutiner eller
åtgärder för att motverka risker att arbetstiden förläggs så att den leder till ohälsa hos
medarbetarna?
2. Kommentar
Forskningen pekar ut sömnens och återhämtningens betydelse för att minimera
risken att utveckla stressrelaterade symtom och ohälsa. Utöver vad Arbetstidslagen
(ATL) anger om arbetstider och särskilt för arbetstidens förläggning - 12 § till och
med 18 § - behöver därför denna kunskap också vägas in när arbetsgivaren planerar
arbetstidens förläggning i sin verksamhet. Detta påverkar exempelvis hur skift-, nattoch delade arbetspass läggs ut. Långa arbetspass, mycket övertid och ”fria”
möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser samt att vara ständigt nåbar
kan också vara faktorer som hindrar möjlighet för tillräcklig återhämtning och
utvecklar ohälsa.
3. Åtgärdsförslag
Ni behöver rutiner och åtgärder som säkerställer att arbetstidernas förläggning också
bedöms ur ett hälsoperspektiv så att risker för ohälsa motverkas. Det finns alltid föroch nackdelar mellan olika alternativ, men vid diskussioner om och i planeringen av
arbetstider och arbetsscheman finns det god tillgång till forskningsresultat om sömn
och återhämtning att väga in i besluten. Vid osäkerhet om vilka risker som finns är
det lämpligt att anlita experthjälp från företagshälsan eller liknande.
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1.Fråga 26:1 AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare 4 §:
Har ni rutiner för att kontrollera att gravida eller ammande medarbetare inte utsätts för
särskilda ohälsorisker i sina arbetsuppgifter?
2. Kommentar
På alla arbetsplatser kan det finnas fysiska, ergonomiska, biologiska, kemiska och
psykosociala arbetsmiljöfaktorer som kan påverka medarbetarnas hälsa. För en
gravid arbetstagare eller som nyligen har fött barn och ammar, kan dessa innebära
en speciell risk. Därför finns också särskilda krav att kartlägga och bedöma sådana
möjliga riskfaktorer. Eftersom riskerna för fostret är störst under graviditetens första
del, och då kvinnan ännu kan vara omedveten om den, så är det också extra viktigt
att återkommande informera om vilka risker det kan finnas för gravida på
arbetsstället.
3. Åtgärdsförslag
Ni behöver ta del av kraven i föreskriften om gravida och ammande arbetstagare
samt besluta vilka regler/rutiner för särskilda riskbedömningar som ska gälla i
verksamheten/arbetsplatsen.
4.1.2

Datasystemet visar, för att få ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
(Gul)

1.Fråga 2:2
Har ni en skriftlig sammanställning för vilka föreskrifter (AFS) som gäller i er verksamhet
och/eller arbetsplats/er?
2.Kommentar
Varje föreskrift (AFS) behandlar ett enskilt arbetsområde eller risker, och ofta
specifikt för en viss bransch eller yrke. Det är sällan att en verksamhet/arbetsplats
måste beakta alla föreskrifter. Kravet är ”som avser arbetsgivarens verksamhet.” En
sammanställning underlättar för chefer och medarbetare samt skydds/arbetsmiljöombud att känna till och kunna hitta de föreskrifter som ska följas på
arbetsplatsen.
3.Åtgärdsförslag
Ni bör göra en genomgång av och sammanställa vilka föreskrifter som berör och ska
följas i verksamheten/ arbetsplatsen. Bedöm också hur ni bäst stödjer chefer och
medarbetare samt skydds/arbetsmiljöombud att känna till och kunna använda dessa.
1.Fråga 8:2: Sammanställer ni resultaten från genomförda risk/konsekvensbedömningar inför förändringar så att erfarenheterna kan komma till nytta i
framtiden?
2. Kommentar
Att allt eftersom samla in och sammanställa underlagen av genomförda
risk/konsekvensbedömningar inför förändring handlar förstås om att kunna dra
lärdom för framtida bedömningar.
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3. Åtgärdsförslag
Ni bör efter era behov ta fram en lösning att succesivt samla underlag och erfarenheter från
genomförda risk-/konsekvensbedömningar inför förändringar.
1.Fråga 21:2: Har ni forum för diskussioner i frågor om bemötande och uppträdande för
att förebygga kränkningar och mobbning?
2.Kommentar
Om kränkningar och mobbning ska kunna förebyggas är diskussioner bland
medarbetarna om bemötande och uppträdande viktigt. Det finns förstås olika
lösningar men det behöver vara ett återkommande inslag på arbetsplatsen och för
alla arbetsgrupper.
3. Åtgärdsförslag
Ni bör besluta om och formerna för återkommande diskussioner i frågor om
bemötande och uppträdande för att förebygga kränkningar och mobbning i
verksamheten.
1.Fråga 30:2
Får de som reser/färdas i tjänsten kunskap/utbildning i trafiksäkerhet?
2.Kommentar
Arbetsmiljöverket anger utifrån arbetsgivarens generella ansvar att beakta ”alla
riskfaktorer”. Det innebär att de som kör bil eller på annat sätt färdas med fordon i
jobbet också ska ha tillräckliga kunskaper i trafiksäkerhet. Det anges också viktigt;
”att alla som kör i jobbet ska ha kunskaperna oavsett om man kör ofta eller sällan,
långa eller korta sträckor”.
3.Åtgärdsförslag
Ni bör kartlägga verksamhetens samlade kunskapsbehov utifrån kravet på
säkerhetskunskap och besluta om hur dessa ska tillgodoses.
4.1.3

Datasystemet visar för att skapa ett mer proaktivt arbetsmiljöarbete (Grön)

1.Fråga 1:3: Har skydds-/arbetsmiljökommittén, chefer och högsta
verksamhetsledningen samma syn på utvecklingen av arbetsmiljöarbetet?
2.Kommentar
En väl förankrad samsyn mellan ledning, linjechefer och medarbetare hur
arbetsmiljöfrågorna beaktas i verksamheten bidrar till att utveckla effektivitet och en
hälsofrämjande arbets- och verksamhetsmiljö. Men verksamheter och arbetsplatser
utvecklas kontinuerligt. Nya maskiner och teknik införs, arbete och rutiner
effektiviseras. Ett verkligt proaktivt arbetsmiljöarbete innebär att också ta med
arbetsmiljöfrågor och skydds-/arbetsmiljökommittén eller annat samverkansforum
redan i planeringen inför förändringar.
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3.Åtgärdsförslag
Ta upp frågan om samsyn i utvecklingen av arbetsmiljöarbetet med ledningen och
skydds/arbetsmiljökommitté eller annat forum ni har för samverkan. Uppgiften är
att diskutera, utveckla och lägga fast en gemensam ”vision” för ett proaktivt
arbetsmiljöarbete hos er.
1.Fråga 4:3: Är er arbetsmiljöpolicy kommunicerad och förankrad hos chefer och
medarbetare?
2. Kommentar
Det räcker inte med att en policy är nedskriven och presenteras vid ett enskilt
tillfälle. Även en arbetsmiljöpolicy behöver göras väl känd och accepterad som
”ledstjärna” för alla inblandade i verksamhetens arbetsmiljöarbete. En viktig del i
den processen är att den återkommande prövas och tas upp för diskussion i olika
chefs- och medarbetarforum samt vid skydds-/ arbetsmiljökommittémöten.
3. Åtgärdsförslag
Se till att arbetsmiljöpolicyn återkommande presenteras och diskuteras vid möten
med chefer och medarbetare.
1.Fråga 6:3
Har ni rutiner för att regelbundet bedöma behov av revidering av era arbetsmiljödokument
(policys, rutiner, instruktioner, blanketter etc.)?
2.Kommentar
Det sker förändringar i lagstiftning och föreskrifter, men även verksamheten
förändras. Därför behövs regelbundet en uppföljning och revidering också av
verksamhetens egna arbetsmiljödokument. Det är en uppgift på skydds/arbetsmiljökommitténs agenda någon gång under arbetsåret. Finns inte någon
kommitté, så bör ansvaret ges någon enskild befattningshavare genom fördelning
(delegation) av arbetsmiljöuppgifter. Beslut om förändringar beslutas av VD/högsta
ledningen.
3.åtgärdsförslag
Se till att skydds-/arbetsmiljökommitté eller annan ansvarig har i uppgift att
återkommande göra avstämning om behov av revideringar i era egna
arbetsmiljödokument.
1.Fråga 20:3
Driver ni ett aktivt arbete – information, samtal eller andra aktiviteter – om hälsosam
livsstil och friskfaktorer?
2.Kommentar
En bra och hälsosam arbetsmiljö handlar idag inte bara om att förebygga direkta
ohälsorisker, utan alltmer om att också arbeta mer brett förebyggande och stimulera
medarbetarna till motion och friskvård.

23

3.Åtgärdsförslag
Diskutera om och hur också livsstilsfrågor kan vara en del i ett samlat
friskvårdsarbete i verksamheten.
1.Fråga 31:3
Har er arbetsmiljöpolicy mål för ett hälsoarbete med hälsokontroller och friskvård som
särskilt beaktar de natt- och skiftarbetandes situation?
2.Kommentar
Att arbeta natt- och i rullande skift är både fysiskt och psykosocialt på flera sätt
särskilt och långsiktigt påfrestande. Det innebär också krav på särskilda insatser för
att eliminera och/eller förebygga risker för ohälsa.
3.Åtgärdsförslag
Arbetsmiljöpolicyn har en avgörande betydelse i arbetsmiljöarbetet. En bra policy
utgår från verksamhetens ”riskbild” och anger sedan med ”rätt” mål kvaliteten för
den arbetsmiljö som ska finnas.
1.Fråga 33:3
Har ni utifrån era kemiska arbetsmiljörisker en fastställd beredskapsplan och genomför
beredskapsövningar för tänkbara olyckor och nödsituationer?
2.Kommentar
En räddnings- och beredskapsplan ska upprättas om en riskbedömning av kemiska
riskkällor visar att olyckor och nödsituationer kan inträffa och som kräver
omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagare.
3.Åtgärdsförslag
Ni rekommenderas att fram en räddnings- och beredskapsplan med åtgärder, rutiner
och instruktioner för tänkbara olyckor orsakade av kemikalier som finns på
arbetsplatsen.
1.Fråga 37:3
Har ni rutiner för att på era arbetsställen hålla medarbetarnas kompetens uppdaterad om
arbetsmiljölagstiftningen (AML, AMF och föreskrifter) samt särskild lagstiftning och krav
för bygg och anläggningsverksamhet?
2. Kommentar
Utöver de delar i AML, AMF och föreskrifter som direkt berör byggprojekt så finns
också andra föreskrifter inom andra fackområden som berör risker för olyckor och
skador på byggarbetsplatser.
3.Åtgärdsförslag
Ta fram rutiner hur ni regelbundet ska följa upp föreskrifter och andra bestämmelser
ni berörs av.
Resultatet på ”SAM-testet” visar på tre stycken röda trådar som behöver utvecklas för att
nå ett hållbart arbetsliv inom de tre perspektiven ålder, genus och kön och de röda
trådarna är:
• Kunskap
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•
•

Undersökning och riskbedömning
Lagar och andra krav

4.2 Analys och tolkning av resultatet
När det gäller perspektiven genus, ålder och funktionsnedsättning så är tolkningen att
företaget inte har funderat över den problematiken som den teoretiska referensramen tar
upp alls. Efter att de fått utbildning/information i perspektiven ålder, genus,
funktionsnedsättning inför webbenkäten blev de mer tveksamma vilket resulterade i fler
”nej” svar. Men också på ”ja” svaren fanns lite annorlunda svar som tillexempel med
arbetsmiljöpolicyn Är målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förenliga
med er övergripande arbetsmiljöpolicy? De arbetar systematiskt enligt de formella
lagkraven men arbetsmiljöpolicyn har aldrig varit uppe på skyddskommittén.
Företaget har inte kontroll över kunskapsbehoven när det gäller arbetsmiljöarbetet och ett
hållbart arbetsliv eller dialogprocessen hos chefer, arbetsledare och medarbetare.
Kunskapen om trafiksäkerheten och kunskap om livsstilsfrågor saknas. Även kunskap om,
de tre perspektiven ålder, genus och funktionshindrade saknas på företaget.
Riskbedömningar kopplas inte till ett hållbart arbetsliv för alla. Det gäller exempelvis att
riskbedöma enligt åldersfunktions- och genusperspektiv exempelvis ha kontroll och
informera om AFS (2007:5), för gravida och ammande och det saknas kunskap om att
riskbedöma efter ålder av organisatorisk och social Arbetsmiljö AFS (2015:4). Företaget
samlar inte alla riskbedömningar för att kunna dra lärdom för framtida bedömningar och
dessa bedömningar kan leda till ett hållbart arbetsliv. Lagar och andra krav som policys
och rutiner revideras inte mot ett hållbart arbetsliv enligt de lagkrav som finns.
4.2.1 Resultat från frågeformulär och kommentarer från gruppen
Frågeformulär med 7 frågor delades ut efter ”SAM-testet” med syfte för att
undersökningsledaren skulle få reflektion om hur gruppen upplevde konceptet med en
deltagande observatör och hur gruppen upplevde att svara på frågor som gällde ett hållbart
arbetsliv samt om det var svårt att agera utifrån dialog. Det visade att gruppen upplevde att
”SAM-testet” kunde hjälpa dem mot ett hållbart arbetsliv, 5 av 5 svarade ”ja” på frågan. På
frågan om de hade svarat likadant på ”SAM-testet” om de inte hade fått
information/utbildning svarade 2, ”ja” och 3, ”nej”. Alla 5 upplevde delaktighet, att de
upplevde att de hade svarat ärligt på frågorna och att gruppen lyssnade. En av deltagarna
upplevde att det fanns ett litet grupptryck. Gruppen kommenterade att de nog hade svarat
mer ”ja” på frågorna om de inte hade fått information om ett hållbart arbetsliv och
dialogprocessen. Dessutom kommenterade gruppen att dialogprocessen fick dem att tänka
till och omforma sina beslut genom att lyssna på varandra. Det blev lite mer osäkra svar
enligt gruppen efter att de fått informationen om ett hållbart arbetsliv. På fråga 7:1
”Genomför ni regelbundet undersökningar av arbetsförhållandena genom
skyddsronder/ kartläggningar och som täcker in såväl fysiska, psykiska som sociala
aspekter samt riskbedömer och dokumenterar dessa?” svarade gruppen ”nej” därför att
riskbedömningar inte görs enligt ett hållbart arbetsliv. På fråga 37:3 ”Har ni rutiner för att
på era arbetsställen hålla medarbetarnas kompetens uppdaterad om
arbetsmiljölagstiftningen (AML, AMF och föreskrifter) samt särskild lagstiftning och
krav för bygg och anläggningsverksamhet?” där kunde endast en person svara men
delade med sig av vad hen visste. Denna byggplan har inte diskuterats på
skyddskommittén, utan en egen grupp var tillsatt vid byggandet av nya kontor till
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industrin. Gruppen skulle även vid tveksamheter svara ”nej” för att ändra detta i
handlingsplanen efteråt om de kom på att de uppfyllde frågan.
När det gäller företagets policys så kommer de enligt gruppen färdiga från centralt håll.
Dessa policyn styr hela koncernen i Sverige och diskuteras inte återkommande. Gruppen
upplevde att tid inte ges. Gruppen upplevde att det fanns ett parallellt spår med ledningens
direktiv som kommer vid sidan av skyddskommittén med krav som ska genomföras.
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5 Diskussion
Den teoretiska referensramen beskriver de tre perspektiven och resultatet visade på tre
röda trådar som behöver utvecklas för att nå ett hållbart arbetsliv, (i) kunskap (ii)
undersökning och riskbedömning samt (iii) lagar och andra krav. Alla tre perspektiven har
bakgrund i diskrimineringslagen. Kunskap saknas:
• om ett hållbart arbetsliv och om dialogmetoden
• om diskrimineringslagen
• om åldersförändringar i den fysiska kapaciteten som till exempel långsammare
reaktionstider och behov av återhämtning och om nedsatt syn och/eller hörsel
(Aronsson, et al., 2016).
• om hur företaget kan ta tillvara på all omvärldskunskap och faktaminne som de
äldre besitter.
• om hur företagen ska få tag på och behålla en åldrande arbetskraft samt att få bort
åldersdiskriminering.
• om hur de kan stötta medarbetare med psykiska besvär, enligt
arbetsmiljöupplysningen (2017), som exempelvis oro, ångest eller depression togs
upp på utbildningstillfället före och det tyckte företaget var en svår bit att arbeta
med.
• om att exempelvis belysningen är viktig för de som har en hörsel- eller synskada.
• om funktionhinder och om kunskap att det alltid är arbetsgivaren som har ansvaret
för att anpassningen sker (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Här kan ytterliga
kunskap behövas och någon som visar förbindelserna för bidrag till hjälpmedel.
Perspektiven ålder, genus och funktionsnedsättning behöver komma upp på
skyddskommittémöten vid företaget. Skyddskommittén är ett bra dialogforum att lyfta
fram och ta beslut i olika frågor, då skyddskommitténs uppgift är bland annat att vara
rådgivande och omvärldsbevaka. Om ett beslut hanteras på rätt sätt enligt Arnold (2004)
kan ett beslut av en grupp framkalla ett större engagemang än ett som tagits av en enskild
person eftersom fler människor känner delaktighet i beslutet. Det som kan förbättras på
företaget är att arbetsgivaren kan med hjälp av undersökning och riskbedömning anpassa
arbetstakt och tekniska hjälpmedel och få bort de tunga och repetitiva momenten för att
uppnå målet med ett hållbart arbetsliv (Aronsson, et al., 2016). Även om buller och
belysning är uppe på skyddsronderna, så undersöks de inte på företaget på det sättet, att
hörsel- och synskadade kan behöva mer bullerdämpande åtgärder och bättre belysning.
Jobbrotation är bra åtgärder för en åldrande arbetskår, enligt Streb, et al. (2008), detta
behöver undersökas mer. Diabetiker arbetar på företaget och företaget vet om att de bör
äta regelbundet och ev. ta sitt insulin (arbetsmiljöupplysningen, 2017). Det är likaså viktigt
att företaget vågar anställa en person med funktionsnedsättning, men också viktigt att
undersöka vilka som redan har en funktionsnedsättning på företaget som till exempel en
hörsel- eller synnedsättning, diabetes eller något slag av allergi. Företaget behöver arbeta
mer med en åldrande arbetskår som till exempel mentorskap eller åtgärder som
hälsofrämjande organisationer och gradvis pensionering. Vid riskbedömningar är inte
genusaspekter inkluderade och det kan vara på grund av att det inte finns många kvinnor
på arbetsplatsen. Därför har företaget inte så mycket kunskap om riskbedömning som
krävs exempelvis enligt ammande och gravida kvinnor (AFS 2007:5). Företaget behöver
undersöka om att få en mer könsintegrerad arbetsplats om karaktärsdragen är manliga,
vilket kan ge en bättre hälsa hos medarbetarna (Vänje, 2013). Det är viktigt att fundera
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över vilka värderingar och normer som råder kring vad som är kvinnligt och manligt i
företagen (Vänje, 2013). Att vara i minoritet på arbetsplatsen diskuterades också i
skyddskommittén (Vänje, 2013) att det är viktig att ta hänsyn till minoriteter vid
riskbedömning för det kan resultera i kränkande särbehandling. Att det är bevisat, Vänje
(2013) att organisationer som inte är jämställda har hög personalomsättning, konflikter
och mobbing visste gruppen inte om, detta togs upp vid informationstillfället och gav
gruppen något att reflektera över och använda när de undersöker och riskbedömer
arbetsplatsen. Gruppen berättade vid utbildningstillfället att de visste att det finns både
starka och svaga män samt starka och svaga kvinnor (Vänje ,2013) och företaget
riskbedömer utefter det samt att de vet att skyddsutrustning ska vara personligt anpassat,
det är något som kontinuerligt diskuteras på företaget (Aronsson et al., 2016). Hur
rutinerna är när det gäller lediga tjänster och om vissa tjänster endast ges till män behöver
undersökas och riskbedömas mer. Att kvinnor och män metaboliserar kemikalier olika får
också undersökas mer. Företaget bör undersöka och riskbedöma om kvinnor ses som
mindre attraktiva och mindre kompetenta tidigare än män Handy, et al., (2007) och
företaget bör undersöka och riskbedöma om kvinnor ses som äldre medarbetare tidigare
än för män (Aronsson, 2016). I de två frågor behövs ett dialogforum som är en metod för
att tänka och reflektera tillsammans och för att samla allas kunskap och argument kring
ämnena för att skapa en gemensam förståelse, vilket kanske kan leda fram till ett
användbart sätt för hur undersökningen och riskbedömning ska gå till. Det är också viktigt
att undersöka och lyfta upp i ett dialogforum om läs- och skrivsvårigheter enligt
dyslexiförbundet (2017) för att få veta om alla kan läsa varningsskyltar och skriftliga
arbetsinstruktioner. Om företaget har program som förstorar upp texten för de som har
dator i arbetet och har syn eller läs- och skrivsvårigheter vet jag inte idag, men kommer att
ta reda på.
Hur policyn och rutiner ser ut när det gäller arbetsmiljö eller för kränkande särbehandling
har enligt ledamöterna i skyddskommittén inte varit uppe på skyddskommitté möte. Detta
på grund av att rutinen är att alla policydokument kommer centralt från huvudkontoret
och dessa olika kanaler bör kanske riskbedömas och analyseras. Om företaget får policys
och riktlinjer uppifrån koncernen och inte känner någon delaktighet, så är det ett större
gap för att nå ett hållbart arbetsliv än om de skulle ha varit delaktiga i de större
arbetsmiljöprocesserna.
5.1 Ledarskapet
ledamöterna i skyddskommittén upplever att det är svårt att arbeta med en del
arbetsmiljöfrågor på grund av att det finns många olika grupper inom koncernen som
hanterar dessa frågor och det kommer direktiv från koncernledningen på hur policys och
rutiner ska vara. Gruppen upplever situationen som att det finns fler olika kanaler ner för
arbetsmiljöfrågor. Detta kanske bör analyseras och riskbedömas. Det kan vara svårt att få
samsyn på arbetsmiljöarbetet och ha omvärldsanalys om information saknas i gruppen.
Det behövs att organisationen har ett tankesätt som stöder och styrs av lämpligt ledarskap
(Streb et al.,2008). Tydligt och starkt ledarskap och engagerade chefer som kan visa
riktningen och ge uppslag till en förebyggande strategi för ett hållbart arbetsliv.
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5.2 Dialogmetoden och delaktighet mot kollektiva beslut
De flesta och många viktiga beslut i arbetsorganisationer görs av grupper av människor
och på olika ledningsmöten och skyddskommittémöten, inte individer. Därmed har
grupper mött en hel del djupare intresse, vilket är ett ökande i delaktighet. Om delaktighet
hanteras på rätt sätt, kan beslut av en grupp framkalla ett större engagemang än en som
gjorts av en enskild individ eftersom fler människor känner delaktighet. Det beror på de
färdigheter och utbildning av individer och grupper, och även på vilken typ av uppdrag
som det beslutas om (Arnold, 2004).
Att informera och utbilda om dialogmetoden är en förutsättning för att börja lyssna och
fundera på andras åsikter och tankar. Åsikter och tankar på åldrande arbetskamrater
oavsett om det är kvinna eller man. Hur ser de på kvinnorna i yrkesrollen? Har de tänkt på
de funktionsnedsättning som finns på arbetsplatsen? Det talas mycket om dialog men det
är inte många som vet vad egentligen dialogmetoden eller dialogprocesser innebär. På
grund av att många försvarar sin åsikt därför att de identifierar sig med den (Bohm, 1996)
är det en utmaning för företagen att börja använda dialogmetoden på
skyddskommittémöten och på arbetsplatsträffar där parterna ofta möts. De olika åsikterna
är resultatet av gamla minnen och all din erfarenhet är inprogrammerad i ditt minne
menar Bohm (1996). Kunskapen om dialogen behöver upprepas emellanåt på grund av att
lyssna är svårt och att omvärdera sina åsikter. På det sättet kan det skapa en ökande
delaktighet. För att nå en bra samverkan bör enligt Bohm (1996) dialogen gå bakom
antagandena och åsikterna.
Webbenkät ”SAM-testet” har utvecklingsmöjligheter och det behövs verktyg för
dialogmetoden och ett hållbart arbetsliv. Enkäten är bra då den ger en bild av den
lagstadgade arbetsmiljön och har bra frågor på ett proaktivt arbetsmiljöarbete men den ger
inte råd för ett hållbart arbetsliv som denna uppsats var tänkt att titta på. Det saknas
åtgärdsförslag och kommentarer för de tre perspektiven (ålder, genus och funktion) och
den saknar länkar på intranätet till ett hållbart arbetsliv från EU och regeringen samt
arbetsmiljöverket. Men med kunskap om dialog, att praktisera dialogen under mötet och
lyssna på varandra fungerade bra, det resulterade att de delgav varandra ny kunskap och
de omvärderade sina gamla tankar. Att praktiskt tillämpa ”SAM-testet” för att få företaget
att sträva efter ett hållbart arbetsliv upplevde gruppen fungerade bra. Frågan om ”SAMtestet” kunde vara mer specifikt utformad för hållbart arbetsliv ställdes, men det tyckte inte
gruppen. Det tyckte att webbenkäten ”SAM-testet” var bra utformad, det var lagom många
frågor, tydliga och korta frågor och lätta att förstå. Men gruppen ansåg att de behövde
utbildning i ett hållbart arbetsliv och i dialogprocessen för att kunna fylla i ”SAM-testet”.
De förändrade även sina beslut efter att de hade lyssnat på vad de andra i gruppen visste
om frågan. De saknade att få råd om hur de ska nå ett hållbart arbetsliv i kommentarer,
åtgärdsförslag och i handlingsplanen, då de inte har arbetet med dessa frågor tidigare. Nu
har inte företaget tittat på rapporten, handlingsplanen trots utskick, men den kommer att
lyftas upp på sista mötet före sommaren.
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6 Slutsats
Syftet var att praktisk tillämpa ”SAM-testet” för att utvärdera om det kan vara ett stöd i
skyddskommittén för att genom dialogmetoden utveckla ett hållbart arbetsliv med
perspektiven genus, ålder och funktionshindrade. Det kan webbenkäten absolut vara med
några tillägg. Den har lagom många frågor (37 st.), den tar inte lång tid att fylla och de får
direkt kommentarer, förslag på åtgärder och en handlingsplan. Att det finns länkar till
viktiga dokument på intranätet är också bra för fortsatt arbete. Fallstudieföretaget arbetar
inte medvetet idag för ett hållbart arbetsliv, de anser att de inte har tillräckligt med
kunskap enligt samtal vid utbildningen.
Att företag kan bli framgångsrika genom att motverka de tänkbara nackdelarna, inte bara
med den åldrande arbetskraft utan även jämställdheten, kvinna eller man och
funktionsnedsättning samt även minska på diskrimineringarna om organisationen har rätt
tankesätt som stöder och styrs av lämpligt ledarskap. Därför tror jag att ett nytt verktyg
mot ett hållbart arbetsliv kan vara just webbverktyget ”SAM- testet” med en facilitator som
följer processen. Men den bör utvecklas ytterligare genom fler checklistor i
handlingsplanen, fler länkar för ett hållbart arbetsliv och mer stöd i kommentarerna och
åtgärdsförslagen som går mot ett hållbart arbetsliv. ”SAM- testet”.
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7 Förbättringsförslag
För att arbetet för ett hållbart arbetsliv, och att dialogprocessen ska komma från
forskningen inom Sverige och EU närmare arbetsplatsen behövs att:
Företagshälsans Webbenkät ”SAM-testet”
•

•

•

•

Webbenkäten ”SAM-testet” bör utvecklas genom att lägga in mer förslag om ett
hållbart arbetsliv i kommentarer, åtgärder och handlingsplan. Detta ger
företaget mer verktyg att arbeta mot ett hållbart arbetsliv
Länkarna som företaget kommer åt i ett år efter att svarat på webbenkäten ”
SAM testet” bör även ha en länk till europeiska arbetsmiljöbyrån och den
senaste forskningen om ett hållbart arbetsliv mm
Webbenkäten ”SAM-testet” kan också utvecklas genom att uppdatera layouten
som till exempel ha talsyntes, vilket kan hjälpa dem med något slags
funktionsnedsättning
Att ” SAM testet” lanseras som att den kan fyllas i på skyddskommittémöten.

Företaget
•
•

•

•
•

Kunskap om ett hållbart arbetsliv, och i dialogprocessen behöver komma in på
företagets systematiska arbetsmiljöarbete
För att skyddskommittén ska börja tänka mot ett hållbart arbetsliv behöver det
lyftas upp på skyddskommittémöten. Det är bra att göra en revision på
arbetsmiljön via ”SAM-testet”
Förslaget är att företaget behöver göra en kartläggning av arbetsmiljön för att
uppnå ständiga förbättringar och förnyelser i arbetsmiljöarbetet så att företaget
inte fastnar i traditionella värderingar och mönster och hela företaget på alla
platser behöver arbeta med dessa ständiga förbättringar mot ett hållbart
arbetsliv
Företagen behöver göra riskbedömning enligt ett hållbart arbetsliv
Företaget behöver riskbedöma alla kanaler som kommer med information och
vilka arbetsmiljöfrågor som bör komma upp på skyddskommittén

Företagshälsan
•

•

•
•

Företagshälsan behöver ha facilitator med i ” SAM-test” paketet om företagen
ska nå ett hållbart arbetsliv, vilka även förutom ge utbildning i dialogprocessen
och ett hållbart arbetsliv kan observera gruppen och vara behjälplig vid
ifyllandet av webbenkäten ”SAM-testet”
Företagshälsan bör komma med ett utbildnings- och arbetsmaterial för ett
hållbart arbetsliv och i dialogprocessen både i kortversion före samtestet och
även en längre där företagen kan få en bredare kunskap
Företagshälsan bör vara med och utveckla webbenkäten ”SAM-testet” till ett
hållbart arbetsliv
Företagshälsan bör ha ett genusmedvetet tillvägagångssätt mot företagen
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Övrigt
•
•
•
•

Någon instans skulle samla alla goda råd som finns inom de tre perspektiven
och dess rapporter och förmedla ut till företagen och företagshälsan
Det bör komma ut mer stöd från myndigheter till företagen om ett hållbart
arbetsliv
Mer praktisk forskning som är lätt för industrin att ta till sig och att även hitta
på internet
Mer forskning behövs angående frågeställningarna: (Streb, et al., 2008)
▪ ”Vad är den äldre arbetskraftens potentiella prestanda på svagheter

och styrkor när det gäller specifika branscher och yrken?
▪ Vilka nya och specifika verktyg måste utvecklas för att motverka en

äldre arbetskraft potentiella nackdelar och att utnyttja dess potentiella
fördelar?
▪ Hur fungerar ett lämpligt organisatoriskt tänkesätt och ledarskap som
kan påverka effektiviteten av befintliga åtgärder som exempelvis att
hantera den åldrande arbetskraften? Hur påverkar detta utvecklingen
och genomförandet nya, specifika verktyg?”
Tankar för fortsatt arbete
Ett naturligt steg för fortsatt arbete skulle vara att följa ett företag i sin strävan till ett
hållbart arbetsliv. Framtida studier kunde då vara att se vilka hinder som finns och hur de
kan arbetas bort. En annan väg att gå skulle vara att få vara med i utvecklingen och
utformningen av ”SAM Test”-verktyget som testare.
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Bilaga 3 Frågeformulär
Fråga
ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Upplevde du att detta webbverktyg kan hjälpa ert arbete
mot ett hållbart arbetsliv?

Hade du svarat på enkäten likadant om du inte hade fått
informationen om hållbart arbetsliv först?

Upplevde du delaktighet i besluten på frågorna?

Upplevde du att du svarat ärligt?

Upplevde du att gruppen lyssnade på dig?

Upplevde du något grupptryck inför svaren?

Skulle du vilja ha mer utbildning om hållbart arbetsliv?
Kommentarer
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