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Sammanfattning 

Examensarbetet syftar till att på uppdrag av Arbetsmiljöverket finna orsaker till en låg 
efterlevnadsgrad av verkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) och ta reda på vad 
dessa felsätt ger för konsekvenser.   

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM handlar om arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra samt följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förhindras och en tillfredställande arbetsmiljö kan uppnås. Arbetsgivaren har huvudansvar för 
arbetsmiljön. 

För att ta reda på möjliga orsaker till varför företag som försökt tillämpa SAM -föreskriften inte 
lyckats fullt ut, användes diverse kvalitetsverktyg. Orsak– verkan -diagrammet valdes att göras 
för att ta reda på vilka orsaker som problemen till bristerna i utförande av SAM-föreskriften 
beror av. Då intervjun gav upphov till en stor mängd information och olika svar, sorterades svar 
från orsak – verkan – diagrammet i klasser för att sedan illustreras i ett histogram. Vidare 
prioriterades dessa klasser i ett Pareto – diagram. Till sist gjordes en feleffektsanalys 
(FMECA)utifrån dem fem klasser som hade störst antal av ett och samma problem. Utifrån dessa 
analyserades varje enskilt företag.  

Totalt intervjuades fyra större företag inom industrin med varierande inriktning som inte lyckats 
fullt ut med SAM-föreskriften.  

Det visade sig att det var fem huvudområden där företagen hade svårigheter: 

• Bristande kunskap hos Arbetsgivare 

• Relation Arbetstagare- Arbetsgivare 

• Missnöje med arbetssituationen (bland Arbetstagare) 

• Attityd hos Arbetsgivare (mot SAM) 

• Personalattityd 

De fem ovanstående områden går inte att placera in i en särskild del i SAM-metodiken, dock 
kommer det att påverka hur SAM-metodiken utförs som helhet. Detta då det är människorna som 
ska utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet, och relationen till denne spelar en avgörande roll.  

Dessa huvudområden har en gemensam faktor, relationer mellan människor.  Det visade sig att 
företagen har svårigheter med att involvera arbetstagaren och få dem att delta i 



arbetsmiljöarbetet. Examensarbetarnas uppfattning var att fokus lades på lönsamheten i 
verksamheten och inte den enskilda individen . Med detta arbete visades konsekvenserna som 
uppstår i ett bristande arbetsmiljöarbete. Konsekvenser av ett bristande systematiskt 
arbetsmiljöarbete har visat sig ligga inom dem fem huvudområden ovan. Till exempel i 
personattityd är en konsekvens nonchalans hos arbetstagaren gentemot säkerhetsföreskrifterna 
vilket skapar större risker. Denna form av konsekvenser beror av problem inom huvudområdena. 
Möjligen kan andra företag med liknande problem bli inspirerade till att förebygga 
konsekvenserna till dessa.  

Nyckelord 

SAM -föreksriften, kvalitetsverktyg, orsak - verkan - diagram, Paretodiagram, FMCEA  
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Abstract 

The thesis aims at the request of the Arbetsmiljöverket to find reasons for a low compliance rate 
of Administration regulation Systematic Work Environment Management (SAM) and to find out 
what the failure modes with its consequences. 

Systematic work, the SAM is about the employer's job to investigate, implement and follow 
through activities in such a way that ill-health and accidents at work is prevented and a 
satisfactory working environment can be achieved. The employer has primary responsibility for 
the work environment. 

To find possible reasons why companies that have tried to apply the SAM-regulation have not 
fully succeeded, various quality tools were used. Cause-effect diagram was chosen to find out 
what causes the problems, in which the performance of SAM-regulation depends off. 

The interview raised large amounts of information and different answers. The answers were 
sorted from the cause - effect - the diagram to classes and then illustrated in a histogram. 
Furthermore, priority was given to these classes in a Pareto - graph. Finally, a Failure mode 
criticality analysis (FMECA) based on the five classes, with the largest number of one and the 
same problem, was done. Based on the five classes analyzed each individual company. 

Four major companies in the industry were interviewed, with varying orientation, and have not 
fully succeeded in the SAM regulation. 

These were the five main areas where the companies had the most difficulties with: 

 

• Lack of knowledge of the Employer 

• Employee-Employer Relationship 

• Dissatisfaction with the work situation (among workers)  

• Attitude of Employers (the SAM)  

• Staff Attitude (Workers to Employers)  

 



The five above mentioned areas cannot be put into a particular part of the SAM methodology; 
however, it will affect how the SAM method is performed as all.  

For the reason that it's the people who shall carry out systematic work and the relationship to the 
latter plays a crucial role. These key areas have a common factor, interpersonal relationships. It 
turned out that companies have difficulties to involve the employee and get them to participate in 
the work environment. The graduate workers felt that the focus was on the profitability of the 
business and not the individual. This work showed the consequences arising from a lack of work 
environment. Consequences of a lack of systematic work have been shown to be within the five 
main areas above. For example, in the attitude of employers, a consequence is the workers 
carelessness towards safety, which in return creates further risks. This form of impact is due to 
problems in the five main areas above. Other companies with similar problems can possibly be 
given inspiration to fight the effects of these. 
 
Key-words 

Systematic enviromental work, quality tools, cause and effect diagram
  



Förord 

Denna rapport är ett resultat av vårt examensarbete, sista elementet på utbildningen 

Högskoleingenjör Maskinteknik inriktning industriell ekonomi och produktion vid Kungliga 

Tekniska högskolan.  

Företagen som intervjuades är på begäran anonyma i rapporten. Vidare benämns arbetsgivare 

med förkortningen AG, arbetstagare som AT och Arbetsmiljöverket som AV. Verket samt 

hela dess namn.   

Vi vill börja med att tacka Per Nylén och Arbetsmiljöverket som gav oss möjligheten att göra 

detta examensarbete . Vidare vill vi tacka vår handledare Mikael Grennard och examinatorn 

Claes Hansson för all vägledning och hjälp under arbetets gång.  

Vi vill även ge ett stort tack till forskaren och inspektören som Arbetsmiljöverket försett oss 

med, samt företagen vi fick möjlighet att intervjua och föra en givande diskussion med. Utan 

dessa företag hade examensrapporten inte fått sitt värde. 

Avslutningsvis vill Sanja tacka sin underbara familj för all stöd och hjälp.  Sandy vill särskilt 

tacka sin mor som försett henne med matlådor och näring under stressiga vardagar. Vidare vill 

Sandy tacka femåriga Leona vars storlek inte kan mätas i den energi hon ger henne.





 

Ordlista och definitioner  

Arbetsgivare(AG) = Juridisk person eller fysisk person som inrättar ett anställningsavtal med 

en arbetstagare mot att en viss bestämd ersättning (lön) erhålls en arbetsprestation 

arbetstagare. I denna rapport avser arbetsgivaren även arbetstagare som har större ansvar inom 

arbetsmiljön, till exempel skyddsombud.  

Arbetstagare (AT)= I denna rapport avser arbetstagaren som utför det fysiska arbetet ute på 

avdelningarna. 

Arbetsmiljöinspektör= Den person som undersöker arbetsplatser för att kontrollera att 

arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs.  

Arbetsmiljö= Fysiska, psykiska och sociala förhållandena på en arbetsplats. 

Framgångsrika företag (examensarbetarnas egen benämning): Ett framgångsrikt företag 

är företag som tagit plats i svensk industri och som genererar arbetstillfällen till medborgare. 

Vidare har företagen skapat attraktionsvärden hos sina egna produkter så att de genererar goda 

intäkter samtidigt som de lyckas hålla kostnaderna för dessa nere. De har gott årsresultat och 

miljon/miljard vinster . 

Företagshälsovård= Extern hjälpmedel som kan för se med en expertresurs/- er för 

arbetsmiljö samt rehabilitering.  

Inspektion= Arbetsmiljöverkets besök på en arbetsplats för att kontrollera arbetsmiljöarbetet.  

Ohälsa= Sjukdomar enligt både medicinska kriterier samt objektiva och psykiska 

funktionsstörningar som inte är en sjukdom i objektiv mening, till exempel stressreaktioner 

och belastningsbesvär.  

Olycksfall = Med olycksfall menas fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig 

händelse. 

Returnering av arbetsuppgift= I denna rapport anses med returnering, återlämning av 

uppgift som återlämnaren anser sig inte klara av. Returnering sker alltid till den som gett 

delegation. 

Samverkan= När arbetsgivare och arbetstagare arbetar med arbetsmiljöfrågor tillsammans. 

Skyddskommitté = Både personer från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan som träffas för 

att komma överens om kring frågor gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen.   

Skyddsombud= Arbetstagarens representant angående arbetsmiljöfrågor. 

Skyddsrond= En genomgång av verksamheten för att utreda arbetsskador, undersöka risker 

samt att genomföra åtgärder.  

Tillbud= En oönskad händelse som kunnat leda till olycksfall eller ohälsa.  

Tillsyn= Arbetsmiljöverkets inspektion av olika yrken och branscher för att kontrollera 

arbetsmiljöarbetet.  
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1 Inledning   

1.1 Rapportens disposition 

Rapportens uppbyggnad inleder med bland annat bakgrund till rapporten, mål samt 

problemdefinition. Vidare presenteras en nulägesbeskrivning samt en teoretisk referensram, 

som beskriver myndigheten som givit examensarbetarna uppdraget respektive metodiken av 

kvalitetsverktygen, samt datainsamlingen. Inledning baseras på riktlinjer som tagits fram av 

Kungliga Tekniska högskolan, Campus Telge.  

 

Därefter fortsätter rapportens uppbyggnad på ”Genomförande” som är uppdelad i två delar för 

en enklare överblick. Första delen visar hur intervjuerna av företagen samt enkäten gick till. 

Den andra visar tillämpning av kvalitetsverktygen. För varje kvalitetsverktyg kom 

examensarbetarna allt närmre svaret på problemdefinitionen. Kvalitetsverktygen som 

användes började med orsak -verkan – diagram för att ta reda på orsakerna till den låga 

efterlevnadsgraden av SAM-föreskriften. Informationen som visade sig utifrån verktyget, 

sammanställdes och illustrerades i ett histogram. För att prioritera orsakerna gjordes ett 

Paretodiagram. Dessa analyserades vidare för respektive företag för att sedan sammanställas i 

en FMCEA- analys. I FMCEA- analysen valdes tio feleffekter med högst risktal. Till dessa 

kom examensarbetarna fram till åtgärder/förbättringar. 

 

Därefter kommer huvudkapitlet ”Analys” som visar en analys av varje enskilt företag. Dessa  

baseras på intervjun samt kvalitetsverktygen, vilka nämnts ovan. Vidare kommer läsaren till 

huvudkapitlet ”Förbättringar”, där denne kan läsa om vad företagen kan lära sig av varandra 

samt de förbättringar examensarbetarna har kommit fram till genom en FMCEA -analys. Kort 

därefter kommer ”Slutsats” och ”Rekommendationer”.  

  

Rapportens disposition är examensarbetarnas och deras handledares egna förslag.  Tanken har 

varit att eftersträva en tydlig disposition för läsaren.  

 

För den som vill, går det att välja ut delar av rapporten som läsaren tycker är mer intressanta. 

Rapporten behöver därmed inte läsas från pärm till pärm. 

För att effektivisera och optimera läsningen av rapporten, där lästiden förkortas har 

examensarbetarna bidragit med möjligheten att läsa sammanställningarna i figur och/eller 

tabellformat till de flesta kapitel.  

 

1.2 Företaget 

Examensarbetarna bestämde tillsammans med Arbetsmiljöverket att de ska hitta möjliga 

orsaker kring en låg efterlevnadsgrad av SAM-föreskriften. Detta examensarbete innefattar 

Arbetsmiljöverkets SAM-föreskrift, dock har själva arbetet utförts på privata företag där 

SAM-föreskriften tillämpas. 

Ägarna till företagen har de senaste åren haft miljon/miljard vinster i verksamheten, trots det 

inte lyckats fullt med arbetsmiljöarbetet.  
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1.3 Bakgrund  

Arbetsmiljöverket har som mål att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. 

De ska även förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, ur både fysisk, psykisk som social 

och arbetsorganisatorisk utgångspunkt.  

Arbetsmiljölagen (AML) är däremot en ramlag som Arbetsmiljöverkets uppdrag grundar sig 

på. Det finns mer detaljerade bestämmelser i de föreskrifter, som Verket utfärdar. Dessa är 

också juridiskt bindande. Detta genom bland annat föreskriften SAM(AV 2012).  

Med Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) menas AG: s arbete med att undersöka, genomföra 

och följa upp det alldagliga arbetet på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet kan 

förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås(AFS 2001:01). 

AG har huvudansvaret för arbetsmiljön. Verket kontrollerar att arbetsmiljölagen och 

föreskrifterna följs upp genom inspektion på arbetsplatser av arbetsmiljöinspektörer (AV 

2012).  

Endast en begränsad andel företag lyckas följa det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dock 

finns det företag som försöker tillämpa SAM-föreskriften men har inte lyckats följa fullt ut. 

Mycket forskning och tid har lagts ner på tillämpning av föreskriften. Rapporter och studier 

finns på olika hemsidor där tips och rekommendationer har getts för att hjälpa företag. 

Arbetsmiljöverket har till exempel gjort storsatsningar på interaktiva webbutbildningar med 

bland annat den prisbelönta utbildningen kring SAM-föreskriften(AV 2012). Trots all 

forskning och alla medel finns det en betydande andel företag som inte lyckas fullt ut.   

 
Figur 1: SAM-snurran. 

Bilden ovan visar SAM-snurran som ger en översiktlig bild över det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. I minst ett av dessa områden brister det bland företag som försökt tillämpa 

SAM men inte lyckats fullt ut. 

1.4 Syfte  

Examensarbetet syftar till att på uppdrag av Arbetsmiljöverket finna orsaker till varför en låg 

efterlevnadsgrad av Verkets föreskrift systematiskt arbetsmiljöarbete finns, och ta reda på vad 

dessa felsätt ger för konsekvenser.   

Förhoppningen är att rapporten ska vara till nytta för företag som inte lyckats tillämpa SAM-

föreskriften fullt ut. Ytterligare strävar rapporten efter att vara till hjälp vid andra 
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sammanhang där en ökad kunskap kring reducering av förekommande arbetsmiljösvårigheter 

i företag önskas. Med fakta från intervjuer hos levande företag kan andra företag inspireras till 

ett fortsatt och ytterligare förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete. 

1.5 Problemdefinition  

Trots gott årsresultat och miljon/miljard vinster är det endast en begränsad andel som lyckas 

tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete fullt ut. Detta har i sin tur lett till höga böter, så 

kallad vite som ges av Arbetsmiljöverket, sämre arbetsmiljö samt kvalitetsförsämringar.  

Dessa företag kommer av examensarbetarna att benämnas som framgångsrika företag i denna 

rapport . Ett framgångsrikt företag är företag som tagit plats i svensk industri och som 

genererar arbetstillfällen till medborgare. De definieras som företag som har skapat 

attraktionsvärden hos sina egna produkter så att de genererar goda intäkter samtidigt som de 

lyckas hålla kostnaderna för dessa nere. 

 

Figur 2: Problemområde och delproblem. 

1.6 Mål 

- Undersöka orsak och samband till varför företagen inte lyckats tillämpa SAM fullt ut, 

med hjälp av kvalitetsverktyg. 

- Ge förslag förbättringar/ rekommendationer för framtida åtgärder.  

- Föra samman en myndighet med en företagskultur baserad på ingenjörsmetodik, 

kvalitetsverktyg. 

 

Utöver detta är examensarbetarnas egna inlärningsmål att få en ökad fördjupning för 

kvalitetsverktygen samt en ökad förståelse för SAM- föreskriften.  

1.7 Avgränsningar 

- Arbetet ska inte handla om andra föreskrifter utöver SAM-föreskriften. 

- Arbetet ska inte fokusera sig på andra företag än de som har försökt tillämpa SAM 

men inte lyckats fullt ut.  

- Intervjuer ska inte göras på fler än tio företag.  

- Vid val av företag tas hänsyn inte till geografiskt läge eller bolagsform. 

1.8 Lösningsmetod 

Intervjuer/studiebesök 

Delproblem 

Undersökning Riskbedömning  Åtgärder Kontroll 

Problemområde 

Trots gott årsresultat och miljon/miljard vinster lyckas företaget inte tillämpa ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete fullt ut 
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Den viktigaste datainsamlingen var intervjuer. Fakta insamlades genom besök på olika företag 

som har svårigheter med tillämpningen av SAM- föreskriften. Dessa företag valdes 

tillsammans med Arbetsmiljöverket.  

Enkäter 

Egna enkäter planerade att skickas ut till företagens AT för att få med deras synpunkter och 

upplevelser kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

Diskussion med forskare 

Arbetsmiljöverket försedde examensarbetarna kontakten med en forskare, som är fil dr i 

sociologi, och har lett flera forskningsprojekt inom Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Diskussion med forskaren gjordes för att säkerställa ett bra resultat men även för att ta del av 

hans kunskap och erfarenhet.   

Litteraturstudier 

Fakta som insamlades via litteraturstudier var till största delen fakta kring tillämpning av 

kvalitetsverktyg.  

Kvalitetsverktyg 

Kvalitetsverktygen som användes började med orsak -verkan – diagram för att ta reda på 

orsakerna till den låga efterlevnadsgraden av SAM-föreskriften. Informationen som kom fram 

ur verktyget sammanställdes och illustrerades i ett histogram.  

 

För att prioritera orsakerna gjordes ett Paretodiagram. Dessa analyserades vidare för 

respektive företag för att sedan sammanställas i en FMCEA- analys. I FMCEA- analysen 

valdes tio feleffekter med högst risktal. Till dessa kom examensarbetarna fram till 

åtgärder/förbättringar.  

1.9 Förväntat resultat 

Förväntningarna på intervjuerna är att de ska ge en levande bild av vilka svårigheter företag 

idag upplever vid tillämpning av SAM-föreskriften. Intervjuer som metodik är användbart när 

det inte förekommer klara svarsalternativ, istället finns det flera sätt att svara på frågorna. 

Utöver detta är metoden aktuell vid känsliga ämnen(Andersen, Schwencke 1998). 

Intervjuerna kan därmed ge en chans till att på en djupare nivå diskutera kring uppkomsten av 

bristerna i arbetsmiljön hos respektive företag. Då de kommer att göras på plats fås även en 

större inblick av verksamheten i företaget. 

Förväntningarna på enkätundersökningen är möjligheten till att mäta AT:s egen syn på det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i företagen. En enkätundersökning ger chansen att nå fler 

människor. Då examensarbetet utförs under en begränsad tidsram, finns ingen möjlighet att 

genomför en djupintervju med både AG och AT (Andersen, Schwencke 1998).  

Förväntningarna på uppgiften i sig är att genom en ökad förståelse av SAM- föreskriften ska 

rekommendationer ges så att fler företag förhoppningsvis lyckas bättre med systematiskt 

arbetsmiljöarbete, tillsammans med Arbetsmiljöverkets kunskap och vägledning. Utöver detta 
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hoppas examensarbetarna att företagen ska lära sig av varandras framgångar och motgångar, 

då företagen strävar efter samma mål, en god arbetsmiljö för sina AT. 

Ur ett akademiskt perspektiv är det förväntade resultatet att lära sig att självständigt planera 

samt genomföra detta examensarbete inom en bestämd tidsram. Genom att praktiskt kunna 

tillämpa kvalitetsverktyg på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt samt med en noggrann 

litteraturstudie kommer en fördjupning av ämnet kvalitet att ske. Detta parallellt med att 

inhämta ny kunskap. Förhoppningen är att föra samman en offentlig tillsyns-verksamhet som 

Arbetsmiljöverket med en praktisk ingenjörsmetodik. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket bildades år 2001 och blev en myndighet genom en sammanslagning av 

Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen. Bakgrunden till sammanslagningen berodde 

på att regeringen i proposition 1999/2000:141 framhöll att det fanns starka skäl som talar för 

att organisationen av arbetsmiljötillsynen måste förändras och att Arbetsmiljöverket bör 

inrättas. Regeringen ansåg att ombildningen till en enda myndighet skulle bidra till 

likformighet och rättssäkerhet som i sin tur leder till att tillsynen på arbetsplatserna kan 

stärkas(Riksdagen 2012).  

Verket har i uppdrag av regeringen och riksdagen att se till att arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningar följs (SFS 2007:913 2012).  

Arbetsmiljöverket beslutar själva om sin organisation. Dess huvudkontor finns i Stockholm. 

Tillsynsverksamheten är indelad i tre inspektionsavdelningar där varje avdelning består av tre 

eller fyra distrikt. I inspektion Syd ingår distrikten Göteborg, Växjö och Malmö. I inspektion 

Mitt ingår distrikten Stockholm, Linköping och Örebro. I inspektion Nord ingår distrikten 

Luleå, Härnösand, Falun och Umeå. Distriktens huvudsakliga uppgift är enligt 

arbetsmiljölagen att svara för tillsynen inom sitt geografiska område. Exempel på uppgifter är 

att genomföra inspektioner, yrkeshygieniska mätningar, olycksfallsutredningar samt begära 

utdömande av vite, åtalsprövning samt påförande av sanktionsavgift (AV 2012).  

Målet för Arbetsmiljöverket är att minska riskerna för olycksfall och ohälsa i arbetslivet samt 

att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Det vill säga fokus läggs på både psykisk, 

fysisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Arbetsmiljöverket ska särskilt samverka 

med Försäkringskassan (AV 2012). Detta gör de genom ett särskilt informationssystem som 

rör arbetsskador och som bygger på arbetsskador som har anmälts till Försäkringskassan. 

Denna information används även för att urskilja riskgrupper och arbetsmiljöproblem. Verket 

använder även andra typer av statistiska metoder för att utveckla sitt informationsansvar, 

bland annat görs en arbetsmiljöundersökning vart annat år där mellan tio till femton tusen AT 

intervjuas(Prevent 2009). 

2.2 Om arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen(1977:1 160) är en ramlag som antogs av riksdagen år 1977 men började 

gälla 1 juli år 1978. Den har under årens gång förändrats flertalet gånger. Lagen är 

grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Regeringen har utöver arbetsmiljölagen utfärdat en 

Arbetsmiljöförordning (1977:1 166) med kompletterande regler. För den dagliga 

verksamheten på arbetsplatsen kompletteras lagen och förordningarna, med föreskrifter av 

Arbetsmiljöverket som mer detaljerat beskriver krav och skyldigheter beträffande 

arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan handla om till exempel vissa slag av risker, 

fysiska belastningar eller psykisk påfrestning(Hellberg 2011).  
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Ändringar av arbetsmiljölagen, i urval.  

 

Figur 3: Tidslinjer över ändringar inom arbetsmiljölagen. 

1991:  

 AT:s rätt att medverka vid förändringar av arbetet preciserades samt att de 

organisatoriska och psykologiska arbetsmiljöfaktorerna lyftes fram.  

1994:  

 Alla som driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe fick ansvar att inte utsätta 

någon som arbetar, för ohälsa och olycksfall.  

2000: 

 Bestämmelsen byttes angående företagshälsovården ut mot en ny, som säger att  

AG ansvarar för att det ska finnas företagshälsovård på företaget. Dessutom infördes 

definitionen företagshälsovård.  

2001:  

 Arbetsskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen slogs ihop till en enda myndighet, 

Arbetsmiljöverket (Namnet fördes in i lagtexten). 

2010: 

 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet stärktes. Yngre elever har rätt 

att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder samt mognad.  

 För vuxna studerande införs studerandeskyddsombud, som bland annat ska delta i 

skyddskommittén(Hellberg (red) 2011). 

2.3 Arbetsmetodiken i SAM 

År 2003 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att undersöka Arbetsmiljöverkets insatser 

för implementering av SAM-föreskriften i diverse företag samt organisationer.  

Det visade sig bland annat att en orsak som försvårade implementeringen av SAM var att 

föreskriften inte var tillräckligt bekant hos en större andel AG. Ett annat dilemma som 

upptäcktes var att det var svårt för många företag att genomföra egna insatser på ett sådant 

sätt att kraven uppfylls.  

Efter studien kom Statskontoret fram till att antingen bör föreskriften kompletteras med andra 

åtgärder som bygger på en implementering av SAM, med de höga krav som fanns år 2003, 

eller sänka kraven.  Detta då Statskontoret inte ansåg det vara rimligt att förvänta sig att en 

genomsnittlig AG kan införa ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utan att veta vad exakt kraven 

innebar, samt vilken kompetens införande krävde.  

1991 1994 2000 2001 2010 
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Enligt Statskontorets har Arbetsmiljöverket i olika omfattningar bidragit till en ökad 

implementering av SAM.  En utgångspunkt som kan ha bidragit till detta är bytet av namn på 

föreskriften från ”Internkontroll av arbetsmiljön” till ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” år 

2001. Statskontoret ansåg dessutom att Arbetsmiljöverket bland annat inte skulle ha allt 

ansvar för införandet av SAM. Anledningen till detta var att Verket endast nådde en 

begränsad del av alla företag. Av anledning till detta behövdes mer resurser (Statskontoret, 

2003). 

AG har huvudansvar för arbetsmiljön och är skyldig att verka för att arbetsmiljöarbetet blir en 

naturlig del i verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM handlar om AG:s arbete 

med att undersöka, genomföra samt följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förhindras och en tillfredställande arbetsmiljö kan uppnås(Hellberg (red) 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Arbetsmetodiken i SAM.  

AG ska kontinuerligt undersöka arbetsplatsen. En stor del av undersökningen görs genom 

skyddsronder. Dessa är tillsammans med riskbedömningar stora delar inom SAM-föreskriften. 

2.3.1 Skyddsronder 

Vid en skyddsrond undersöks arbetsmiljön på en arbetsplats. Dessa ronder är en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och ska utföras med jämna mellanrum. I ronderna deltar 

skyddskommittén eller andra representanter som till exempel AG:s skyddsombudsman eller 

berörda AT. Vid en skyddsrond på en arbetsplats går man igenom hur verksamheten är 

uppbyggd.  Man kan välja att sammanträda tillsammans eller gå runt och inspektera 

arbetsplatsen. Skyddsronder måste dokumenteras(AV 2012).  

2.3.2 Riskbedömningar 

En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsmiljön genom att göra 

riskbedömningar (8§, AFS 2001:1). AG måste regelbundet undersöka arbetsförhållandena och 
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ta reda på om AT utsätts för risker att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  

Uppkomsten av en risk beror vanligtvis på mänskliga och tekniska faktorer i kombination 

med hur arbetsuppgifterna i en organisation ser ut. Som exempel kan nämnas att förhållanden 

i en organisation kan orsaka stress som under en längre tid kan ge upphov till ohälsa. En 

olycka vid exempelvis en maskin kan däremot bero på att säkerhetsutrustning saknas eller att 

AT fått bristande anvisningar vid start. 

När man gör en riskbedömning tar man ställning till sannolikheten för att risken ska få 

konsekvenser, det vill säga leda till ohälsa eller olycksfall.  I samband med riskbedömningen 

prioriteras riskerna för att få fram vilka risker som är viktigast att åtgärda först. Därefter tas 

förslag fram till åtgärder för att hantera risken.   

Det är sällan möjligt att göra en exakt bedömning av hur stora riskerna är. En förutsättning för 

att riskbedömningen ska bli så realistisk som möjligt är att den görs av personer som har 

erfarenhet av det arbete som ska bedömas samt är insatta i de förhållanden som påverkar 

arbetet( Prevent 2009). Riskbedömningarna dokumenteras alltid skriftligt för att en 

uppföljning enkelt ska kunna göras. 

 

Figur 5: Olika människors uppfattning av risk. 

I ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste riskbedömningen så gott som möjligt ses ur en 

objektiv synvinkel.  Dock går det inte att komma ifrån att bedömningen kan ha inslag av ett 

subjektivt tyckande. Enligt Prevent (2009)  innebär en "risk" att det finns en sannolikhet för 

att ohälsa eller olycksfall kan inträffa och att händelsen kan ge upphov till negativa följder för 

individen. En "allvarlig risk” innebär däremot att det finns en stor sannolikhet att något ska 

hända, och att det bedöms leda till en icke obetydlig personskada. 

 

 

Olika människor uppfattar ordet risk på olika sätt. Alla 
människor har en subjektiv bedömning av vad en risk 
är. Det vissa ser som en stor risk ser andra som en 
mindre risk. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Metodik för datainsamling 

Innan man börjar med en datainsamling måste man definiera syftet med datainsamlingen: 

 

 Vilket är det aktuella kvalitetsproblemet? 

 Vilka fakta behövs för att illustrera kvalitetsproblemet?( Bergman, Klefsjö 2001) 

 

Som nämnts tidigare i problemdefinitionen har en del framgångsrika företag svårigheter att få 

en god arbetsmiljö. Trots ett gott årsresultat och miljon/miljard vinster lyckas de inte tillämpa 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete fullt ut. 

Vilka fakta behövs för att illustrera kvalitetsproblemet? 

 För att illustrera kvalitetsproblemet ovan behövs fakta kring företagens verksamhet och det 

dagliga arbetsmiljöarbetet. Därför kommer en djupintervju samt eventuellt studiebesök göras 

på respektive företag och datainsamlingen kommer därmed att byggas på mestadels primär 

data. Fakta som behöver insamlas är fakta kring de olika stegen inom SAM-metodiken, se 

figur nedan; 

 

Figur 6: SAM-metodiken. 

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Undersök arbetsförhållandena 

Gör en riskbedömning 

Åtgärda risker som kommit fram 

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs 
genast 

Kontrollera genomförda åtgärder 

Gör en arbetsmiljöpolicy 

Gör en uppgiftsfördelning 

Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får 
kunskaper 
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3.2 Primärdata:  

3.2.1 Intervjuer 

Primärdata är en datainsamling som baseras på egna undersökningar. Detta görs genom all 

forskning och följaktligen även vid fältundersökningar. Exempel på fältundersökningar är 

gruppdiskussioner, enkäter samt intervjuer.  

Intervjuer är en kvalitativ metod inom datainsamling. Kvalitativa intervjuer har olika former 

av inriktningar, ostrukturerad intervju samt semistrukturerad intervju är två exempel på dessa. 

Ostrukturerad intervju kännetecknas av följande enligt: 

 Känt frågeområde, ingen nedskrivning av frågor behövs. Går dock att till exempel 

skriva ned stödord i ett PM 

- Intervjuobjektet får guida 

- Följdfrågor kommer naturligt 

 Icke standardiserad svarsalternativ 

- Kräver dock en van intervjuare 

Semi- strukturerad intervju karakteriseras däremot av dessa punkter:  

 Formulering av frågorna i förväg 

 Ordningsföljd på frågorna är densamma  

 Svarsalternativ; öppna eller slutna  

 Bestämd layout  

Syftet med en intervjumetodik är att identifiera eller upptäcka okända eller otillräckligt 

bekanta händelser. Nackdelen är att den intervjuade ger en redan ”bearbetad” information.  

Detta leder till att informationen efter intervjun måste tolkas för att den ska kunna anses vara 

trovärdig. En annan nackdel är att intervjuaren och den intervjuade kan missuppfatta 

varandra(Ljunger 2008, refererad i Svensson och Starrin, 1996). Fördelarna är däremot att 

missförstånd lättare kan redas ut än vid till exempel enkätundersökningar, möjligheterna till 

att få svar är högre samt att intervjuoffret får möjligheten att uttrycka sig mer självmant och 

varierat (Vasa 2012). 

Innan en intervju genomförs är det viktigt med ett ordenligt förarbete. Beroende på form av 

intervju kan det vara nödvändigt att ha en intervjuguide, det vill säga förbestämda frågor. 

Ordenligt förarbete sparar tid vid sammanställning och analys.  

3.2.2 Enkätundersökning 

Frågeformuläret kan vara uppbyggt på olika sätt. Formuläret kan innehålla frågor med redan 

satta svarsalternativ eller öppna frågor, där uppgiftslämnaren får lämna svar med egna ord. 

Öppna frågor kräver dock mer efterarbete. Frågeformulär är ett bättre alternativ än intervjuer 

när det är många människor som deltar i en undersökning eller om de som ska svara är 

geografiskt utspridda eller av andra anledningar är svåra att få tag på för en intervju. Med 

denna metodik når man fler människor jämfört med en intervju. Dessutom undviks 
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intervjueffekten som nämnts i föregående avsnitt, det vill säga den påverkan intervjuaren har 

på intervjuobjektet.  

Det finns dock även nackdelar med ett frågeformulär . Det går till exempel inte att kontrollera 

om uppgiftslämnaren tolkar frågorna på samma sätt som den som formulerat dem. Det går 

heller inte att följa upp det svar som ges i formuläret med kompletterande frågor. Det största 

problemet med en skriftlig undersökning är dock bortfallet. Det finns stor chans att de som 

blir ombedda att delta i undersökningen inte besvarar frågorna. Särskilt om formuläret är 

omfattande, innehåller känsliga/ personliga frågor eller frågor som kan upplevas otydliga eller 

ointressanta. Om svarsprocenten är påtagligt låg går det att ifrågasätta huruvida resultaten av 

undersökningen ger en rättvisande bild för vad den undersökta gruppen egentligen anser.  

Det går dock att uppnå en ökning av svarsprocessen om uppgiftslämnaren får vara anonym 

samt om det finns en eller flera uppmaningar om svar (Andersen, Schwencke 1998). 

3.3 Sekundärdata:  

3.3.1 Litteratur 

Litteratursökning har olika karaktär beroende på vilken fas man befinner sig i. I 

problemformuleringsfasen som exempel behövs material av tämligen allmän art för att kunna 

orientera sig om de möjliga problemställningarna. I genomförandefasen däremot är det 

aktuellt med mer specifik information knuten till de konkreta problem man arbetar 

med(Andersen, Schwencke 1998). 

I traditionell uppgiftslösning börjar man med att läsa kurs - och - teorilitteratur, för att sedan 

ge sig på uppgifter som är uppbyggda för att kontrollera förmågan att använda teorin. 

Examensarbeten är i allmänhet annorlunda. Då har man oftast inget givet material att studera. 

Däremot är examensarbetet inget prov på huruvida man har lärt sig en kursbok utantill. Ett 

examensarbete är ett tillfälle till fördjupning i något område. Det är därför en utmaning att 

hitta litteratur och teorier som kan vara till nytta. Litteratursökningen ska vidare ske löpande 

och litteraturen ska vara relevant (Andersen, Schwencke 1998). 

3.3.2 Internethemsidor 

Internet ger tillgång till stor informationsmängd. Att söka information på internet genom att 

börja i ena änden med ett ord, för att sedan följa upp svaret med nya ord och sökningar, ger 

nya och oväntade svar. I början av ett examensarbete kan ”surfandet” motiveras och vara på 

sin plats då det ger nya perspektiv och infallsvinklar till problemformuleringen. Nackdelen 

med internetsidor är ibland tillförlitligheten, vem som helst kan lägga in en sida på Internet. 

Internet är ett närverk med mångfald av mer eller mindre tillförlitliga sidor. Tar man bara 

tiden till att reflektera kring informationen kan interhemsidor vara en bra informationskälla. 

3.3.3 Rapporter  

Det är en bra idé att bläddra igenom gamla projektrapporter med liknande områden för att se 

hur tidigare studenter har angripit området.  
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3.4 Kvalitetsverktyg  

”Det som inte bättrar sig idag är värre redan i morgon” 

 –  Okänd författare 

 

För att ett arbete med kvalitetsförbättringar ska kunna göras behövs data som underlag samt 

en analys av insamlade data. I Japan förstod man tidigt innebörden av att få med alla i 

företaget i ett förbättringsarbete, därmed måste de statistiska verktyg som används vara enkla 

och effektiva så att olika typer av individer kan förstå hur man använder dem. För detta 

ändamål skapades ”The seven QC-tools”, de sju förbättringsverktygen av bland annat Kaoru 

Ishikawa (Bergman, Klefsjö 2001). Verktygen är; datainsamling, Paretodiagram, uppdelning, 

styrdiagram, histogram och sambandsdiagram. Alla verktyg kommer dock inte behandlas i 

detta examensarbete. 

3.4.1 Orsak – verkan – diagram  

”När ett problem blir för stort och förefaller olösligt, så glöm inte att man kan äta upp en 

elefant bara man skär ner den i tillräckligt små bitar”. 

 – Okänd författare  

 

Figur 7:”Be happy don’t worry” 

Användningsområde 

När man har hittat ett kvalitetsproblem måste man ta reda på vad orsakerna till problemet kan 

vara. Orsak -verkan -diagram är en systematisk analys. Verktyget ser ut som en uppäten fisk 

och kallas även därmed för fiskbensdiagram (Bergman, Klefsjö 2001). Diagrammet är ett 

hjälpmedel för att strukturera upp vilka orsaker det finns till ett givet problem. Detta då det på 

ett strukturerat sätt identifierar, sorterar, illustrerar och tydligt kartlägger tänkbara orsaker till 

ett problem. Det ger ett bra underlag för den fortsatta problemlösningen och kan därmed 

användas som grund för val av vilka parametrar man bör fokusera på. Verktyget kan även 

användas som beslutsunderlag för vart i företaget en felavhjälpande insats bör göras.  

Med hjälp av ett orsak-verkan-diagram och tidigare insamlade data kan man således peka ut 

en trolig orsak till ett kvalitetsproblem. I andra fall kan diagrammet ge antydningar på var ett 

större dataunderlag behövs. Diagrammet kan även användas om en ledning till exempel vill 

planera en arbetsoperation
 
(ITkalmar 2012). Orsak-verkan-diagram är ett användbart verktyg 
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bara man inser att orsaksanalysen inte är färdig när man ritat diagrammet. Orsakerna måste 

även verifieras. Man måste kunna visa på en korrelation, ett samband mellan orsak och 

verkan(Alexanderson, Holtz 1998). 

Bakgrund 

Kärt barn har många namn, diagrammet kallas därmed också för Ishikawa -diagram efter den 

japanska konsulten Kaoru Ishikawa. Han introducerade diagrammet år 1943 i samband med 

ett kvalitetsprogram vid Kawasaki Steel Works i Japan. 

Resultat 

Resultatet från ett fiskbensdiagram är en tydlig struktur som visar vilka orsaker som kan 

påverka ett problem. Utöver detta får man en klar bild som visar hur orsakerna beror av 

varandra. 

Tillvägagångssätt 

Diagrammet består av en ”ryggrad” som i ena änden har ett ”huvud” där huvudproblemet 

presenteras, som en fråga . Ett exempel på detta kan vara ” Varför uppstår nonchalans hos 

AT?” Från ”ryggraden” utgår ett antal ben där tänkbara huvudorsaker till kvalitetsproblemet 

presenteras. Dessa huvudorsaker har i sin tur mindre ”delben” för att ge en mer detaljerad 

information kring orsakerna till huvudproblemet. Helst görs orsak -verkan -diagrammet i 

grupp av 8-10 personer på ett stort papper som alla ingenjörer kan samlas runt och skriva. 

1. Definiera problemet – alla ingenjörer i gruppen måste ha samma uppfattning om vad 

det är för problem som ska struktureras upp.  

2. Identifiera huvudorsaker – ibland kan det vara svårt att komma igång. Då kan det 

underlätta att utgå från att orsakerna till ett kvalitetsproblem många gånger kan finnas 

i några av de sju M:en , Management, Människan, Metod, Mätning, Maskin, Material 

och Miljö. 

3. Identifiera delorsaker – sök orsaker till huvudorsakerna med till exempel 

brainstorming 

4. Markera intressanta orsaker – de orsaker som har stor inverkan på kvalitetsproblemet 

eller som kan komma att påverka bör markeras för kommande beslut. 

3.4.2 Histogram  

”Av tio farhågor är det minst nio som aldrig blir verklighet” 

Winston Churchill 

Användningsområde 

Vid en undersökning får man ofta in stora datamängder . Det går då inte att representera varje 

mätvärde i en figur. Istället är det bra om man delar in mätområdet i delområden, klasser. 

Histogram är ett grafiskt diagram. Diagrammet visar mätvärden i rektanglar. Mätvärdena 

anges på horisontella axeln, och på vertikala axeln anges hur många enheter som har ett visst 

värde (Bergman, Klefsjö 2001). 
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Bakgrund 

Ordet härstammar från grekiska isto´s som är mast/skeppsmast och gra´mma som betyder 

skrift. Utöver detta intressanta namnfaktum hittades inget av särskilt intresse. 

Resultat 

Resultatet av ett histogram är diagrammet i sig där höjden av en stapel motsvarar kvantiteten 

av ett valt område.  

Tillvägagångssätt 

1. Sammanställning - sammanställ insamlad data i till exempel en strecktablå. 

2. Indelning - dela in observationerna i klasser. 

3. Bygg upp diagrammet - rita in staplarna och skriv ut klasserna i x-axeln och lägg ut 

värden på y-axel. 

3.4.3 Paretodiagram  

”En förutsättning för att motgångar ska kunna vara ”nyttiga” är att de inte är alltför många 

eller alltför stora ”     

– Bengt Danielsson  

Användningsområde 

I verkligheten kan man bara lösa ett problem i taget. Paretodiagrammet är till stor hjälp när 

man ska bestämma i vilken ordning problemen ska angripas, då den på ett lättöverskådligt sätt 

visar hur vanliga feltyperna är (Bergman, Klefsjö 2001) . 

Bakgrund 

Diagrammet har fått sitt namn efter nationalekonomen och statistikern Vilfredo Pareto, år 

1848-1923. Pareto menade att i en aktivitet i en process är det oftast ett litet antal feltyper som 

står för en stor del av det totala antalet fel eller den totala kostnaden för kvalitetsbrister. 

Denna teori kallas idag för 80-20 regeln, vilket står för att 80 procent av aktiviteten sägs 

orsakas av 20 procent av faktorerna. Pareto menar med sin teori, att om man väljer att 

fokusera på 20 procent av faktorerna, kan man eliminera 80 procent av felen. Med hjälp av 

diagrammet kan man alltså avgöra vilket problem som är mest allvarligt och som man ska ta 

itu med först(Aktiesite 2007) . Man kraftsamlar alla tillgångar, löser problemet tillsammans 

och går sedan vidare till nästa. Detta visar ännu en gång värdet i den Japanska teorin då man 

insåg att alla i företaget måste arbeta tillsammans. Om var och en i företaget går åt sitt håll för 

att lösa ”sitt” erhålls inte samma resultat.  

Resultat 

Resultatet av ett Paretodiagram är själva diagrammet som på ett tydligt sätt visar hur problem 

i företaget kan prioriteras och hur viktigt saker och ting är i relation till varandra.  
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FMEA- analysen 

grundar sig på 

tankesättet: Vad 

kan möjligen bli 

fel Och inte Vad 

brukar bli rätt?      

Tillvägagångssätt  

1. Välj enhet - välj i vilken enhet attributen ska redovisas. 

2. Sortera - sortera valda attribut i fallande ordning. 

3. Rita in staplarna - rita in staplarna i Paretodiagrammet. 

4. Ackumulerat värde - beräkna det ackumulerade värdet för enheten. Värdet fås genom 

en sammanslagning av summan av de uppritade staplarna. 

5. Rita in det ackumulerade värdet - det ackumulerade värdet ritas in som en 

sammanhängande linje i diagrammet. 

3.4.4 Feleffektanalys (FMEA)  

Användningsområde 

FMEA, Failure Mode Effect Analysis, är ett användbart arbetssätt för en 

tillförlitlighetsanalys. Det innebär att man på ett systematiskt sätt går igenom en process eller 

en produkt och dess felsätt, felorsak och feleffekt. Man kan se det som ett hjälpmedel för att 

”tänka efter före”. Det finns två olika typer av feleffektanalyser, dels konstruktions FMEA 

som genomförs vid olika tillfällen under utveckling och uppbyggnad av en produkt, och 

Process FMEA, som kan tillämpas på olika processer i en verksamhet(Britsman, Lönnqvist 

och Ottoson 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Tankesätt i en FMEA -analys.  

Bakgrund 

FMEA- metoden/arbetssättet uppfanns efter andra världskriget. I USA fanns ett starkt behov 

av att bättre kunna styra tillförlitligheten hos militär utrustning (Britsman, Lönnqvist och 

Ottoson 1993). Komplexiteten och snabbheten i den tekniska utvecklingen ledde till att 

tillförlitlighetstekniken blev en egen vetenskap i sig. FMEA- metoden användes i början 

endast till att sammanfatta risker som fanns i produkter. Dock insåg senare att metoden skulle 

kunna användas för att identifiera och genomföra förbättringar. I svensk industri började 

FMEA användas under 1970 -talet främst inom verkstadsindustrin med VOLVO, SAAB och 

ASEA som exempel(DQ5 2011).  

Resultat 
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Resultatet presenteras på en FMEA- blankett där fel och brister som kan uppstå under en 

process identifieras och prioriteras. Dokumentet används sedan till att på ett strukturerat sätt 

åtgärda de allvarligaste bristerna i processen.  

Tillvägagångssätt 

 

Innan feleffektanalysen genomförs ska en allsidig arbetsgrupp sättas ihop och behövlig 

faktamaterial samlas.  

 

 Arbetsgången i FMEA- analys kan sammanfattningsvis beskrivas i dessa följande steg: 

1. Entydiga definitioner - Bestäm klart vad som ska dokumenteras. 

2. Felsätt - Tag reda på vilka fel som kan uppkomma i en process. 

3. Felorsak - Vad är orsaken till felsättet? 

4. Feleffekt - Vad blir effekterna av det uppkomna felet? 

 

FMECA 

En utvidgning av metoden är FMECA, där C:et står för Criticality och man beräknar ett 

risktal, RPN. 

 

Risktalet beräknas genom:   

 

5: (F)elintensitet. Hur stor är sannolikheten att felet händer? 

6: (A)llvarlighetsgrad. Hur allvarlig är feleffekten (om det uppträder)? 

7: (U)pptäcktssannolikhet. Hur stor är sannolikheten att felet upptäcks, om det uppträder? 

 

De tre faktorerna, F A U bedöms med ett tal från ett till tio. Varefter dessa tal multipliceras 

ihop till ett risktal, RPN (Risk Priority Number) som anger vilka fel som ska prioriteras vid 

beslut av åtgärder (Britsman, Lönnqvist och Ottoson 1993). 
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4 Genomförande – Datainsamling  

4.1 Empirisk undersökning 

4.1.1 Intervjun 

Av anledning till fördelarna som nämndes i kapitel 3.2.1 valdes kvalitativ intervjumetod att 

användas till examensarbetet. En ytterligare motivering är att det inte finns tillräcklig 

sekundär datainsamling som kan användas för att ligga till grund för genomförandet av 

examensarbetets syfte samt mål.  Då arbetet går ut på att hitta brister i SAM-föreskriften hos 

levande företag, går det inte att endast läsa om ämnet, utan egna undersökningar måste 

tillämpas. 

Intervjun baserades på stegen i SAM-föreskiften nedan.  

 

Figur 9: Intervjuns uppbyggnad enligt SAM-metodiken.  

Anledningen till att intervjun valdes att baseras på de åtta stegen i SAM-föreskiften var för att 

få fram vilken del i SAM-föreskriften företagen hade störst svårigheter inom. Dessutom blev 

upplägget i intervjun mer strukturerad och smidigare att sedan sammanställa.  

Urval av företag utgick efter följande kriterier:  

 Företaget ska vara verksamt inom industri med ingen specifikation på typ av industri. 

 Företaget ska sysselsätta mer än 250 personer (Europa.eu 2007). 

 Företag ska anses vara framgångsrika.  

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

Undersök arbetsförhållandena 

Gör en riskbedömning 

Åtgärda risker som kommit fram 

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs 
genast 

Kontrollera genomförda åtgärder 

Gör en arbetsmiljöpolicy 

Gör en uppgiftsfördelning 

Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får 
kunskaper 
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 Företaget ska ha mer eller mindre bristande arbetsmiljöarbete, som visar sig genom 

arbetsolyckor och bland annat otillräcklig riskbedömning samt bristfällig 

handlingsplan.  

Totalt intervjuades fyra större företag inom industrin med varierande inriktning. Företag A 

och D svarade på frågorna mer djupgående i jämförelse med Företag B och C, där svaren var 

kortare. Fokus lades på att intervjupersonen ska ha kunskap om arbetsmiljöarbetet i större 

grad än vad som är förekommande hos företagets andra AT, det vill säga att 

arbetsmiljöuppgifter omfattar större delar av dennes dagliga arbetsuppgifter. 

Företag Företag A Företag B Företag C Företag 

D 

Intervjuperson Säkerhetschef 

Skyddsrondsansvarig 

 

Skyddsrondsansvarig HR manager Skydds-

ingenjör 

Tid (minuter)  120 45 45 60 

 

Figur 10: Sammanställning av intervjutid och intervjuobjekt.  

4.1.2 Företagsbeskrivning  

Nedan följer en beskrivning av respektive fyra företag. Beskrivningen grundar sig på den syn 

samhället idag har på företagen och grundar sig därmed inte på några av intervjuerna. Denna 

beskrivning var den information examensarbetarna fick om företagen genom artiklar, 

reportage och tips från andra studenter.  

Företag A 

Företag A är en metallindustri som producerar primäraluminium och har cirka 500 anställda. 

Idag producerar fabriken 100 000 ton aluminium per år. Hälften av det som framställs 

levereras till kunder inom Sverige och resterande hälft till kunder i hela Europa. Företaget 

grundades år 1942 och har bytt ägare flertal gånger. År 2006 köpte en aluminiumjätte upp 66 

procent av företaget.  Framtiden har länge varit osäker för fabriken. Det har varit ständig 

uppmärksamhet kring företaget av media på grund av både bristande likvida medel i företaget 

samt en omtalad dödsolycka i september år 2004. 

Dödsolycka på ung man 

En 25 åring man fastnade med händer och armar mellan ett transportband och en 

understödsrulle. Han klämdes därmed fast och kvävdes till döds. Mannen arbetade ensam och 

hittades inte förrän många timmar efter olyckan. Ingrepps- och avskärmningsskydd saknades 

vid transportbandet. 
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År 2008 fälldes fabrikens VD för arbetsmiljöbrott och fick villkorlig dom samt dagsböter efter 

olyckan som skedde på fabriken år 2004. Tingsrätten konstaterade att VD:n som vid 

tidpunkten för olyckan var underhållschef på företaget inte kunde undkomma ansvaret. 

Tingsrätten menade att 25-åringen avled på grund av bristande riskbedömning. 

Företagets resultat 

Företaget har haft svårigheter med likvida medel i verksamheten och har vid flera tillfällen 

saknat pengar till att betala leverantörer. Den ekonomiska krisen år 2006 klarade företaget av 

med hjälp av extern hjälp. Den globala finanskrisen år 2009 och bilindustrins svårigheter 

ledde till en minskning av både efterfrågan och priset på aluminiumet. Vilket i sin tur ledde 

till att de likvida medlen i företaget sjönk. I slutet av år 2009 begärdes företaget i konkurs från 

en av företagets underleverantörer. Anledningen till konkursansökan var att företaget inte 

hade betalat sina skulder på över 300 000 kronor. Trots många motgångar har de lyckats ta sig 

igenom krisen med hjälp av externt stöd och utländska långivare. År 2010 återanställde 

företaget och priset på aluminium steg. Fabriken sattes än en gång i rullning. Ett fyrtiotal 

ugnar som stått stilla under finanskrisen var åter igång. Examensarbetarna valde att undersöka 

Företag A eftersom de fått stor medieuppmärksamhet kring arbetsolyckor samt 

likviditetskriser. 

Företag B  

Företag B är ett tryckeri beläget i Stockholmsområdet med cirka 500 anställda. Företaget har 

tre pressar, fem falsuttag och en trimningsmaskin på en och samma plats och kan därmed 

trycka i både tabloid- och fullformat i olika upplagor. Tryckeriet har enorm kapacitet och 

trycker allt från landets ledande dagstidningar till gratistidningar och direktreklam. 

Tryckeriets geografiska läge mitt i Stockholmsområdet, har varit till stor fördel då många av 

Sveriges ledande medierelaterade företag vistas där. Företag B är utåt sett ett framgångsrikt 

företag men då ett tryckeri är en pressad miljö ansåg examensarbetarna att detta företag borde 

undersökas i takt med att risken för arbetsskador är hög. 

Företagets resultat 

 

Tryckeriet har haft problem med att leverera tidningar till prenumeranter på grund av 

förseningar i både tryckeriet och packsalarna. VD:n  ansåg att problemet kunde ha berott på 

hög sjukfrånvaro bland de anställda. Företaget har god koll på fysisk arbetsmiljö och det finns 

ett riskmedvetande i företaget så att inga större olyckor har skett.   
 

Företag C  

Företag C är en verksamhet beläget i Södermanland med 360 anställda. Dess huvudsakliga 

produktionsutrustning består av ett gjuteri med induktionsugnar. Företaget tillverkar valsar för 

valsning av grovplåt till bland annat fartygsplåt och varm-kallvalsad tunnplåt för till exempel 

bilar. Cirka 85 procent av företagets produktion exporteras. Företag C valde att undersökas 

baserat på tips från skolkamrater, blivande ingenjörer på Campus Telge. De hade förra året 
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hade varit där på studiebesök. De blivande ingenjörerna upplevde märkbara brister i 

arbetsmiljön.  

Företagets resultat  

Företaget har tvingats varsla 50 stycken metallarbetare i september år 2011. Anledningen till 

detta var på grund av låg efterfråga enligt AG. De varslade påverkades starkt och kände 

uppgivenhet då många som sparkades var AT som jobbat där i 17-25 år. Flertal av de varslade 

anklagade VD:n. ”Med en VD som ofta är frånvarande och som inte syns till i produktionen 

är det inte konstigt att de inte vet hur företaget går”, menade de varslade. 

Företag D  

Företag D tillhör en stor skogsindustrikoncern beläget i Norrland. De tillverkar tryckpapper, 

kartong, trävaror och sköter verksamhet inom skogsbruk och energi. Deras egna skogsinnehav 

på 1,3 miljoner hektar och den höga andelen egenproducerad energi är en viktig resurs för 

företaget. Koncernen är indelad i fem affärsområden med olika inriktningar. 

Examensarbetarna undersökte den del av koncernen som tillverkar tryckpapper för tidskrifter, 

kataloger, dagstidningar, reklam och böcker. Antalet anställda i pappersbruket uppgick till 

550 anställda som jobbar i skift. Papperstillverkningen sker vid två svenska och ett spanskt 

bruk.  

Dödsolycka  

Pappersbruket har på senare tid haft stor mediebevakning kring sig på grund av den omtalade 

dödsolyckan i augusti år 2011. Pappersbruk är en tung avdelning och riskerna är stora. För att 

undvika olyckor på arbetsplatsen uppmanas AT att göra tillbudsrapporter vid de fall de 

upplevt att en olycka hade kunnat inträffa. Företaget har haft flera allvarliga olyckor innan 

men ingen arbetsolycka som lett till döden förrän år 2011.   

Den avlidne var en 47-årig manlig medarbetare och olyckan skedde i renseriet, vilket är den 

avdelning i bruket där veden tas in för inledande bearbetning. Olyckan ska ha skett då mannen 

arbetade ensam vid vedhugget när en stock, av att döma, fastnade i stupet. Olyckan gick 

troligtvis ut på ett sådant att en lyftanordning orsakade att en takbalk ramlade över mannen.  

Mannen omkom direkt av skadorna. Efter den omtalade olyckan tillkallades 

Arbetsmiljöverket för en utredning och det visade sig att AG saknade en aktuell 

riskbedömning för arbete vid vedhuggen samt traverskranen. Det kom även fram att AT 

saknade skriftliga instruktioner för att kunna arbeta säkert vid vedhuggen. Året innan 

dödsolyckan gjorde pappersbruket en konsekvensanalys på hela bruket där företaget kom 

fram till att man måste vara två personer vid lyft med travers, då sikten inte var bra. Punkten 

bedömdes som en förhöjd risk och fastän företaget satte ett särskilt uppföljningsdatum, 

gjordes ingen uppföljning. Den 47-åriga medarbetaren arbetade ensam då han omkom. 

Olyckan gick inte vidare till domstol, dock var företaget tvungna att göra en riskbedömning 

av vedhuggen med kringläggande konstruktion och se till att det finns skriftliga 

säkerhetsinstruktioner för arbetet vid vedhuggen. Misslyckas de med detta riskerar de ett vite 

på 50 000 kronor i fortsättningen. 
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Företagets resultat: 

År 2011 ökade kostnaderna för ved och returpapper vilket påverkade företagets resultat. 

Marknaden försvagades aningen för tryckpapper och kartong vilket även det gav upphov till 

produktionsbegränsningar. Dock höjdes prisnivån på kartong och tryckpapper, vilket i 

slutändan förbättrade företagets resultat. 

 

 

Figur 11: Överblick av företagen.  

4.1.3  Sammanställning av intervjuerna 

 

Då ett av företagen föredrog att vara anonyma bestämdes det att det även skulle gälla samtliga 

företag av den anledningen att rapporten skulle ha en konsekvent uppbyggnad.  Då bristande 

arbetsmiljö är ett känsligt ämne och examensarbetet är en offentlig handling ville ingenjörerna 

inte heller offentliggöra något som skulle kunnas anses vara mindre bra för företagen. Orsaker 

till problem i intervjuerna kan, om de tas ur sitt sammanhang, låta aningen allvarsamma . Då 

orsaker till ett problem sällan har en lättsam infallsvinkel. Dock är rapporten skriven ur en 

mer positiv synvinkel, det finns även ett avsnitt i där företagen får lära av varandras positiva 

sidor.   

En sammanställning av intervjuerna gjordes enligt en bearbetningsmetod som presenteras i ” 

Projektarbete - en vägledning för studenter”(Andersen, Schwencke 1998) . 

Intervjun skrevs först ut i sin helhet, direkt efter den avklarats på respektive företag.  

Anledningen till att intervjun skrevs ut direkt är för att det då är lättare att komma ihåg vad 

som sades. En stor vikt sattes på noggrannheten att inte blanda in egna åsikter och synpunkter 

vid renskrivningen, vilket lätt kan hända, då intervjuaren ofta omedvetet försöker påverka 
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svaren så att de överensstämmer med önskat resultat. Stor vikt ställdes på att bearbeta 

intervjun på ett ärligt och hederligt sätt.  

Då intervjuerna på respektive företag var djupintervjuer, gavs en stor mängd information. För 

att en överblick av informationen skulle kunna fås, skapade examensarbetarna en egen metod.  

Baserad på intervjuerna återkom liknande problem i företagen. Dessa problem sorterades till 

en början . På samma sätt som lärare tenderar att sortera alla flickor var för sig och alla pojkar 

var för sig, sorterades alla problem för att lättare kunna få en mer överblicklig bild av 

problemet. Problemet: ” AT vet inte vem de kan vända sig till” ”Attitydkultur” samt 

”Försämrad arbetsprestation” sorteras till exempel under ”Svårigheter relaterat till AT” (Se 

Bilaga 1: Sammanställning av intervjuer). 

Dessa tre problem kommer senare i rapporten att placeras in i olika huvudområden/klasser 

endast av den anledning att ett histogram kommer kunna göras:” AT vet inte vem de ska 

vända sig till” kommer att tillhöra huvudområdet/klassen ”bristande utbildning/kunskap hos 

AT”.  ”Attitydkultur” kommer att tillhöra huvudområdet/klassen ”Personalattityd” samt 

”Relation AT-AG”. ”Försämrad arbetsprestation” kommer att tillhöra huvudområdet/klassen 

”missnöje med nuvarande arbetssituation ”och ”bristande utbildning/ kunskap hos AT”. Dessa 

huvudområden/klasser presenteras sedan i ett histogram för att få en sammanställning över 

vilket huvudområde som förekommer flest i antal. Detta kommer att tas upp djupare vid 

avsnittet kring histogram. 

Fördelen med denna egenskapade metod är att det på ett enkelt och överskådligt sätt går att se 

samband mellan huvudorsaker i olika företag. Det går till exempel att se att problemet 

”Attitydkultur” upplevs hos tre av fyra företag. Ett av företagen hade ett arbetssätt inom 

SAM-föreskriften som på något sätt såg till att de inte drabbades av en påfallande negativ 

personalattityd. Dessa tre företag har då möjlighet att lära sig av det företaget, vilket kommer 

att tas upp i Analysdelen (Nyfikna läsare kan hoppa till sida 47). 

4.2 Enkät 

I början av detta examensarbete valdes även metodiken enkäter att användas som primärdata. 

Dock visade det sig under arbetets gång att företagen som valdes till en intervju inte hade 

möjlighet(tid, resurser) att skicka ut enkäterna till sina AT. Företag A berättade dessutom att 

företaget är medvetna om att det finns ett visst missnöje bland AT. Vidare berättade de att det 

för tillfället inte finns tillräckliga möjligheter till att hantera resultatet av enkäterna. Detta 

skulle i sin tur inte vara rättvist mot dem AT som tog sig tiden att svara på enkäten. Vilket 

innebär att företaget är medvetna om det förekommande missnöjet men väljer mer eller 

mindre att inte gå vidare för tillfället.  
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5 Genomförande- Kvalitetsverktyg 

5.1 Genomförande av orsak-verkan-diagram 

Orsak-verkan-diagrammet valdes för att ta reda på vilka orsaker som gav upphov till 

problemen att uppfylla kraven i SAM-föreskriften. Dessa orsaker kommer att vara till hjälp 

vid utförande av feleffektanalysen, som i sin tur kommer att vara till hjälp vid förslag på 

förbättringar. Uppbyggandet av en orsak -verkan -diagram bygger på en metodik ur ”Kvalitet 

från behov till användning”(Bergman, Klefsjö 2007). 

Examensarbetarna utgick från problemen som fanns i företaget och formade sedan problemen 

som frågor, vilka de skulle ge svar på, det vill säga hitta orsaker till. Huvudproblemen i orsak 

-verkan -diagrammen var för att förtydliga, tagna ur intervjumaterialet.  

Examensarbetarna såg till att de båda i första hand hade liknande uppfattning om problemet. 

Det viktiga steget i detta verktyg var att ”brainstorma” fram delorsaker till huvudproblemen 

för att ge en mer detaljerad information kring orsakerna till uppkomsten. På grund av att detta 

verktyg grundar sig på brainstorming, kan även andra företag studera orsak -verkan -

diagrammet för att se om orsakerna kan relateras till deras egen verksamhet. Anledningen till 

detta är att orsakerna ska kunna ses ur flera perspektiv. Därmed kan vissa av orsakerna inte 

vara direkt kopplade till företaget utan kan ses mer som generella.  

 

 

 

Figur 12: Exempel på uppbyggnad av nivåer i en orsak -verkan – diagram. 

 

Nackdelar med användning av orsak –verkan -diagram i denna rapport:   

Då orsak -verkan -diagrammet bygger på problem tagna ur en djupintervju är det många 

svårigheter som det ska hittas orsaker till. Att hitta orsaker är tidskrävande. Hittas sedan 

många olika typer av orsaker kan sammanställningen av orsak – verkan -diagrammet bli 

besvärligt. 

” Varför vet 
AT inte vem 

dem kan 
vända sig till ” 

– Verkan 
tagen ur 
intervju 

”AG/ 
ledning syns 

inte 
tillräckligt i 
företaget”
 - 
Nivå 1 , 

anledning 

”AG förstår inte/ 
lägger inte vikt 
på värdet i att 

närvara på lokal 
nivå” ( till 
exempel 

avdelningarna) – 
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”AG har 
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”AG har fullt 
upp med 

andra 
arbetsuppgift
er”- Nivå 3b, 

anledning 
(tillhör 2 b) 
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Ett annat problem i detta fall är att examensarbetarna endast består av två personer då 

diagrammet grundar sig på brainstorming. En orsak – verkan -diagram görs bäst i grupp av 

åtta till tio personer då man måste se på problemen så brett som möjligt. Detta genom 

observera problemen med förstoringsglas(IT Kalmar 2012). Därför är det bra med större 

grupper då flera förstoringsglas går att använda. En annan nackdel i detta fall är att 

examensarbetarna har samma utbildningsbakgrund då båda läst maskinteknik med inriktning 

industriell ekonomi och produktion under tre år. Därför finns en risk att examensarbetarna 

tänker i samma banor då de har blivit skolade att tänka på ett visst sätt under tre år. Hade de 

haft tillgång till en tredje part exempelvis en ingenjör med miljöbakgrund skulle orsaks – 

verkan -diagrammet uppenbarligen haft fler synvinklar.  

Fördelar med användning av orsak – verkan -diagram i denna rapport 

 

Djupintervjuer har stor mängd fakta som kan användas för att komma på orsaker till 

problemen. En djup teoretisk grund är till stor hjälp när man ska komma på orsaker till 

uppkomst av problem då djupintervjun ger en större insikt i företaget och dess arbetsmiljö. 

Vidare bör det nämnas att en orsak-verkan-diagram inte riktigt kan bli fel då verktyget 

grundar sig på brainstorming. Med detta menar examensarbetarna att med brainstorming som 

grund kan man se saker och ting ur ett bredare perspektiv. 
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5.2 Genomförande av histogram 

Med hjälp av ett histogram kan man på ett enkelt sätt visa hur orsakerna till ett bristande 

systematiskt arbetsmiljöarbete hos ett företag växlar. Då intervjun gav upphov till stor mängd 

information och olika svar, sorterades dessa som tidigare nämnts. Det går att jämföra med när 

man sorterar efter kön i en undersökning. Dessa sorterade problem delas sedan in i 

huvområde, så kallade klasser i histogrammet. Indelningen i klasser kan jämföras med att de 

tidigare indelade flickorna, nu delas in i kategorier. Till exempel tillhör flickor som har färgat 

håret huvudområdet/klassen ”experimenterande tonåringar” medan flickor som börjat sporta 

tillhör huvudområdet/klassen ” aktiva tonåringar”.  ”AT vet inte vem han kan vända sig till” 

tillhör i sin tur huvudområde/ klass ”Bristande utbildning/kunskap hos AT” 

 

 

Figur 13: Exempel på uppbyggnad av en rektangel i ett histogram.  
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Figur 14: Histogram över klasserna av problemen.  

Histogrammet ovan visar spridningen av orsakerna till brister i utförande av SAM-föreskriften 

hos samtliga företag. Histogrammet visar till exempel att brister i utbildning av inspektör 

endast återfinns i 1 av 81 angivna uppkomsten av problem. Däremot visar histogrammet att 

bland annat att ”Relation AT-AG” och ”Bristande kunskap hos AG” förekommer oftast.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Sammanfattning för den nyfikne. (1) 

5.3 Genomförande av Pareto – diagram  

Paretodiagrammet bygger på sammanställningen av histogrammet i föregående kapitel. 

Histogrammet visar omfattningen av orsakerna till problemen som kommit fram under 

intervjuerna, dock inte i ordning. Paretodiagrammet utfördes genom att först välja enhet, 

attribut, som i detta fall visar i antal förekommande problem. När attributen valdes sorterades 
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diverse orsaker i företaget, men hur ska dessa orsaker prioriteras?  
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klasserna i fallande ordning från vänster till höger. Med varje attribut adderas procentsatsen 

för att till sist presentera den totala summan av enheten. Det ackumulerade värdet ritades in 

som en linje ovanför staplarna.  

Histogrammet visa en stor mängd problem. I verkligheten går det endast att lösa ett problem i 

taget. Problemformuleringen i denna rapport bygger på att hitta orsaker till en låg 

efterlevnadsgrad av SAM-föreskriften hos företag som försökt anpassa föreskriften men inte 

lyckats fullt ut, trots sin framgångsrika position. Då denna rapport grundar sig på en positiv 

bas, att hitta lösningar till problemen i företagen måste en begränsning av problem ske. 

Examensarbetarna vill inte att uppdragsgivaren ska uppfatta dem som ” Ledningen som vill 

mycket men aldrig får något gjort” måste problemen prioriteras för att kunna ge förslag till 

förbättringar. 

Svårigheter med att använda Paretodiagram i denna rapport: 

 

Indelning av alla problem i Paretodiagrammet, baserat på intervjun, i rätt klass är svårt. Varje 

klass måste kunna representera alla problem som läggs in i den.  

 

Fördelen med att använda Paretodiagram i denna rapport:  

Fördelen i detta fall är att det blir enklare att ge läsaren en bra överblick av vilka 

problemområden som är störst samt vilken prioritering man ska utgå efter.  

 

Figur 16: Paretodiagram över klasserna av problemen. 
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De fem attributen med högst antal förekommande problem inom varje huvudområde valdes, 

Diagrammet visar dessa fem med högst antal i fallande ordning:  

1. Bristande kunskap hos AG  

2. Relation AT-AG 

3. Missnöje med nuvarande arbetssituation 

4. Personalattityd 

5. Attityd hos AG 

Dessa är de fem huvudområden som kommer att analyseras vidare i resten av rapporten.  

 

 
Figur 16: Sammanfattning för den nyfikne.  (2) 
 

5.4 Genomförande av Feleffektanalys (FMCEA)  

Syftet med en FMEA- analys är att indikera risker med grund i en teoretisk bas för att i tid 

förbättra och sätta in motåtgärder. Det finns två olika sätt att utföra en FMEA -analys, 

konstruktions FMEA samt process FMEA. I rapporten tillämpas process FMEA med tillägg 

av Criticality(risktal C).  Metodiken i SAM-föreskriften ses som en process i 

arbetsmiljöarbetet.  

FMCEA -analysen bygger på orsak -verkan diagrammet då den djupaste nivån i orsak -verkan 

diagrammet representerar felorsaken i FMCEA -analysen som ger upphov till feleffekten.   

Felorsakerna utvärderas och genom brainstorming tas feleffekter till felorsaken fram.  Vad 

kan möjligen bli fel Och inte Vad brukar bli rätt? När feleffekterna valts, sätts ett risktal till 

varje feleffekt.  

          

F står för felintensiteten, hur stor är sannolikheten att feleffekten kan uppkomma. A står för 

allvarlighetsgraden, om feleffekten sker hur allvarlig blir den då? U står för 

upptäcktssannolikheten. Hur enkelt är det att upptäcka feleffekten.? För varje högt risktal 

beslutas om vilken åtgärd ska tas.  

Nu har examensarbetarna kommit fram till vilka orsaker som 
ska prioriteras , men vilka feleffekter har dessa orsaker och hur 

stor är risken för dessa feleffekter? 
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Figur 17: Utdrag ur orsak - verkan – diagram.  

När dem högsta djupnivåerna togs ur orsak – verkan - diagrammen upprättades en mall för 

FMEA- analysen enligt metoden som beskrivs i ”Handboken i FMEA”.  De delar som är 

inom parentes nedan valde att inte tas med i detta examensarbete då ingen möjlighet för 

uppföljning fanns.  

 Område av orsak 

 Felsätt 

 Felorsak 

 Feleffekt 

 (Nuvarande styrning) 

 (Riskanalys) 

 (Rekommenderade åtgärd) 

 (Åtgärdsansvarig) 

 (Vidtagen åtgärd) 

 (Nyriskanalys) 

Svårigheterna med att använda FMCEA- analys i denna rapport:  

Svårigheterna i detta fall beror av samma anledning som tidigare nämnts i orsak - verkan 

diagrammet, att analysen endast utförs av två personer.  En FMCEA görs lämpligen i en 

allsidig sammansatt arbetsgrupp.  Feleffektanalys är enligt ” Handbok i FMEA” ett 

grupparbete, där gruppens sammansättning ska vara så att de bästa kompetenser och 

erfarenheter utnyttjas vid varje analystillfälle. Då examensarbetarna endast utgör en grupp på 
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två personer med samma utbildningsbakgrund, då de läst samma utbildning på Kungliga 

Tekniska högskolan kommer ingen utmärkande allsidig effekt att uppnås.  

Fördelarna med att använda FMCEA -analys i denna rapport:  

Fördelarna är dock att examensarbetarna genom djupintervjuerna och undersökning med hjälp 

av kvalitetsverktygen hunnit få en djupare insikt av processen innan FMCEA -analysen 

utförts. Hade FMCEA -analysen genomförts i ett tidigt skede av examensarbetet skulle den 

inte kunnat göras lika bra som den gjorts nu. Det blir därmed enklare att göra en FMEA- 

analys med en bra grund.  
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6 Analys 

6.1 Analys av Företag A  

 

Intervju med Företag A  

I företagsbeskrivningen på sida 34 går det att läsa om bilden examensarbetarna fått av 

företagen innan intervjun. Bilden bygger på den uppfattning som fås genom artiklar, reportage 

och åsikter från andra studenter.  Företag A har haft svårigheter med media. Söker läsaren 

namnet på, Företag A, fås mestadels negativa rubriker fram. Innan intervjun hade 

examensarbetarna därmed fått en bild av ett svartmålat företag som trots upprepade 

motgångar lyckats hålla sig kvar på marknaden. Examensarbetarna fick ta del av allt från 

sammanställning av aluminiumvärdet de senaste tio åren, till deras egna rapporteringssystem 

av skador och tillbud under intervjun.  Det var tydligt att företaget såg ett tillfälle att visa en 

annan bild än den media hade målat upp.  

Det som var positivt kännetecknande med intervjun  

Det som kännetecknade Företag A under intervjuprocessen var att intervjuobjekten var enkla 

att samarbeta med. De hade förberett sig väl och ingen brist på fakta upplevdes. 

Det som var mindre bra kännetecknande 

Det som kändes mindre bra var nackdelarna med att de förberett sig så väl till intervjun. Det 

ledde till att examensarbetarna tvivlade över huruvida svaren var vinklade på ett rättvist sätt. 

Under intervjun lades stor tyngd av Företag A:s  problem på AT.  

Undersök arbetsförhållanden 

”Ingen erkänner dock att det är bra enligt AG. Det har varit kladd på väggar den senaste tiden. 

Ingen större undersökning av vad frustrationen beror på, tanken har varit att undersöka, ska 

man göra en enkät undersökning, ska man också vara beredd på resultatet vilket inte riktigt 

varit en möjlighet just nu för företaget” 

Gör en riskbedömning 

Företag A har ett särskilt system för riskbedömning som bygger på brainstorming.” Egna 

rädslan för skador som sätter siffran för prioritering. ” 

Åtgärda risker som kommit fram 

Här har de synsättet ”Varje skada är ett misslyckande hos ledningen.” 

Gör en handlingsplan 

”Lättåtkomligt. Ingen mer information behövs. Gemensam vision som bryts ner.” 

Kontrollera genomförda åtgärder 

”Allt Företag A gör är SAM även om det inte heter så.” Uppföljningen sägs ske kontinuerligt. 
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Gör en arbetsmiljöpolicy 

”Bygger på visionen och ledningssystemet. ”Konstigt” att AV vill ha en policy i punkt form 

medan den mer är en vision anser AG, annars blandar man in åtgärder. Andra företag har lagt 

in handlingsplan när det ska vara en policy.” 

Uppgiftsfördelning 

”Inskrivet i varje persons befattningsbeskrivning. Tidigare var det svårt, idag är det en del av 

arbetsuppgifterna. De har bland annat övervakningsansvar, AT är även skyldig att returnera 

när de inte kan hantera en uppgift. Returnering sker några gånger/år.” 

Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper 

”Alla AT har blivit utbildade i ergonomi, hindrar dock inte att belastningsskador sker.” Måste 

påminna och nöta, medvetengöra riskerna. Ingen kan säga att dem inte har kunskap, om så 

kan det bero på förträngning eller att det inte var aktuellt på den tiden. Ingen sätts in i 

uppgifter utan personlig handledning. Vidare utbildas AT genom skydds – säkerhets – och 

arbetsintroduktion. 90 procent av skador beror förmodligen av att AT inte följt 

föreskrifterna.” 

I Paretodiagrammet kom det fram att de fem nedanstående orsaksområden förekom oftast hos 

företagen.  

Bristande kunskap hos AG 

Under intervjun och som det även går att se i orsak -verkan diagrammet, framkom det att 

företaget haft svårigheter med att bryta ner SAM-föreskriften i den egna verksamheten. AG 

berättade för intervjuarna att de sökt efter en arsenal med praktiska verktyg från 

Arbetsmiljöverket. Vidare förklarade AG att de ofta försöker ”googla” fram svar på 

funderingar kring skriften och får fram en mängd fakta, men aldrig något konkret vilket gör 

det svårt enligt AG att veta hur han ska gå tillväga. Vidare verkade AG ha en attityd gentemot 

inspektör från arbetsmiljöverket, då dem la skuld på inspektörerna som AG ansåg vara 

otillräckligt pålästa. ”Dem kommer hit och säger hur det ska göras men kan inte själva ge 

egna exempel. Dem verkar inte kunna stå för vad dem som säger”, menade AG.  

Ingenjörer diskuterar med forskare 

Med forskaren diskuterades det varför en AT väljer att stanna kvar på en arbetsplats trots 

uppvisad frustration och missnöje. AG nämnde under intervjun att ingen väljer att sluta och 

att ingen erkänner ” att det ändå är bra”. Forskaren och examensarbetarna kom fram till att det 

finns en viss gnällighetskultur ihop med trivsel, ambivalent relation.  AG märker i sin tur av 

ett visst gnäll, men tar inte tag i det. Det bästa de kan göra i detta fall är att stanna upp och 

prata med AT, för att se vad de kan göra. AG som sitter högre upp i företaget kontrollerar inte 

att lägre chefers ledarskap tillräcklig.   

Riskerna som AT tar i företaget beror enligt forskaren av hur AT driver jobbet, är det till stor 

del nattarbete? Styr AT sig själv? AT kan ta risker för att känna att de har en del makt, att de 
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är oberoende av AG. Sedan finns det en del som tar risker för att visa sig ekonomiskt duktiga, 

vilket blir en indirekt press. Det sistnämnda gäller särskilt konsulter. 

Det diskuterades även med forskaren om en attityd hos AT går att ändra. Vidare svarade 

forskaren att det går att ändra, men då måste AG börja med det rationella. Ta reda på vad de 

är missnöjda med på mer konkret nivå. De måste försöka tolka felet och jobba gradvis. Vid 

större problem är det bra att prata med olika fackliga representanter. Det är inte gratis att 

vända, men det förstår AT som bara vill se någon form av förändring. Uppföljningen är även 

viktig. AG måste inse att en förändring är tidkrävande, och kommer kräva att han ägnar tid 

och pengar i ett antal år framåt. Vändnigen kommer inte direkt. Därför är det viktigt för AG 

att få klart för sig vad de kan vinna på vändningen av attityden, så en ihärdighet fås i väntan 

på resultat.  

Examensarbetarna avbryter med ett urklipp ur en intervju med en välkänd inspektör på 

Arbetsmiljöverket. 

 

Hur upplever ni attityden när ni är på inspektion? Är AG mottagen för dialog?  

 

Svar: Det är olika beroende på vilken bransch det är. Det finns vissa paragrafryttare men 

finns väldigt många pedagogiska inspektörer. Man märker dock att AG är nervösa och 

tänker: vad kommer det att kosta mig?  

Men när man går därifrån och känner att man faktiskt har lärt dem en hel del och förklarat 

för dem fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, då har man lyckats med 

kommunikationen. Dessa besök där man lyckas ha en dialog, dessa personer är mest 

mottagliga för förändringar. De vill då förändra och vara med.  

 

Relation AT-AG 

Den försämrade hanteringen av krisen kan ha sänkt vissa av AT: s förväntningar, då alla AT 

är enskilda individer med olika syn på hur AG bör eller borde hanterat krisen. Denna 

sänkning av förväntningarna kan påverkat relationen. 

Brister i relation mellan AT-AG upplevs stor baserad på intervjun. AG nämnde under 

intervjun att ” ingen dock erkänner att det är bra”. Mediebevakning och all negativ kritik och 

de motgångar företaget har gått igenom syns tydligt på arbetsplatsen. Det syns inte lika fysiskt 

i verksamheten, som i att antal ugnar lagt av, utan mer i nedbrutna relationer i verksamheten. 

Det finns oklara känslor hos både AT och AG och det råder förvirring. Brister i relationer 

syns bland annat genom att AT sällan kommer med förslag på egna förbättringar till 

verksamheten. AG har inte heller lagt fokus på att motivera AT till att komma med förslag på. 

De har ingen förslagslåda och inget belöningssystem. AG är medveten om vad de går miste 

om och tror att bristande förslag kan bero på ”Djävulskap, brist på feedback och att AT 

känner sig förbisedd”.  
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En av anledningarna till en bristande relation kan bero på att företaget inte hanterat kriserna 

tillräckligt. Den omtalade dödsolyckan år 2004 och företagets problem med likvida medel 

som gett upphov till att leverantörer inte fått betalt för levererade varor kan påverkat 

företagets ”image” bland utomstående men även påverkat AT. Företaget vill inte ta på sig 

ansvaret för kriserna. En AG och ledning vill sällan ta på sig hela ansvaret för någon annans 

död, dock verkar kriserna i företaget inte skötts på rätt sätt. 

Relationer kopplat till teori  

Enligt Bo Ahrenfelt i (2001) har forskning från bland annat IMD i Lausanne visat att 

organisationer som befinner sig i kris har lättare för förändring då motivationen är stark. Dock 

finns en passivitet i samhället ” Vänta på krisen - attityd” som bygger på att förändringar inte 

behöver ske om krisen inte anlänt. När krisen väl drabbat ett företag, förstår alla mer eller 

mindre att något måste göras. Om Företag A inte gjorde några större förändringar kan 

förväntningarna från AT:s sida på AG och ledningen brustit. Då AT säkerligen förväntat sig 

någon typ av omorganisation som exempel.  

Anledningen till att AG och/eller ledningen inte tillräckligt gått igenom kriserna med AT kan 

bero på att företaget har ett moderbolag som bestämmer hur företaget ska handskas med 

kriserna. Detta kan leda till att AG och ledningen inte känner sig helt ansvariga, eller att de 

inte förses med tillräckliga medel av utländska moderbolaget för omorganisationer eller större 

krismöten. Krismöten kräver tid och medel. 

Examensarbetare diskuterar med forskare  

Det diskuterades med forskaren kring hur kriser i ett företag bör hanteras. Forskaren berättade 

att företagets PR även riktas inåt. Är PR för enkel eller bluffaktig blir AT arg. PR och reklam 

för företagen kräver mycket eftertanke då det studsar tillbaka in mot företaget. I detta fall var 

det inte företagets egna PR som var bekymret utan den oönskade mediebevakning. 

Forskaren blev tillfrågad angående hur AG och ledningen på bästa sätt kan hantera en kris. 

Enligt forskaren är det alltid svårt att få chefen att rakt ut säga att det är dennes fel. Det är 

dock viktigt att AG tar en del av ansvaret och ger AT en förklaring. AT får inte tappa tron på 

förändring. AT måste tro på förklaringen, vilket kräver en dialog med innehåll. Får inte denne 

en förklaring på vad som hänt samt vilka förbättringar som kommer vidtas kan rädslan sprida 

sig och påverka arbetet på längre sikt.  Vid olyckor skapas en akut form av missnöje. Fanns 

det tidigare ett hyfsat förtroende för ledningen mister företaget en del av förtroendet. Därför är 

det upp till AG och ledningen att visa vad AT vad de tänker göra.  

Missnöje med arbetssituation 

Ett missnöje med arbetssituation hos AT existerar enligt intervjun. AG berättade att AT utför 

sitt arbete i snabba nonchalanta drag. Enligt orsak -verkan diagrammet kan anledning vara att 

AT tappat stoltheten för sitt arbete. Hur AT ser på sitt jobb påverkar dess prestation. Att AT 

tappat stoltheten för sitt arbete kan enligt orsak -verkan diagrammet bland annat bero på att 

AT känner att dennes bidragande roll till samhället är förspilld. Det kan relateras till hur 

media vinklat företaget. 
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Missnöje med arbetsprestation kan även bero på att AT känner att företaget redan har gett 

upp. Om AT bland annat upplever att uppgradering av arbetsuppgift inte är möjligt, då 

företaget för tillfället inte har resurser till en utveckling, kommer missnöjet att fortsätta. Detta 

missnöje kan ge upphov till brister i relation.   

Personalattityd och Attityd hos AG 

Attityden verkar i grund och botten bero av att bägge partner känner sig svikna på något 

plan. AT kan känna sig sviken relaterat till hur AG hanterat kriserna och AG kan i sin tur 

känna sig sviken relaterat till attityden AT visar som AG känner är oförtjänt. 

Utifrån intervjun går det att konstatera att en viss attityd finns på företaget både från AG och 

AT:s sida. Hos AT har attityden, baserat på intervjun, visat sig i form av nonchalans mot 

säkerhetsföreskrifter, oengagemang, samt snabba rörelser vid jobb i farlig del av verksamhet 

och dylikt. I AG:s fall verkar en attityd uppstått gentemot förändringar.  

Intervjun visade att AG försöker se efter säkerheten genom att bland annat, med hjärta och 

själ, riskbedöma arbetsmiljön. ”Egna rädslan för skador sätter siffran för prioritering av 

risker”, nämnde AG under intervjun. AG kan ha brister i biten ”Samverkan mellan AG och 

AT”, dock verkar han försöka med både rapporteringssystem och utbildning av AT, gällande 

riskhantering i verksamheten. En attityd kan således börja växa hos AG då denne anser sig 

bidra till verksamheten och för AT, utan att få någon feedback tillbaka från AT.  

Attityd hos AT kan, utöver AG:s hantering av krisen bero av en kollektiv attityd som finns 

hos AT.  

Attityden hos AT kan även bero på att denne känner att ingen förändring kan ske i 

verksamheten. Trots att AG vet att en frustration och missnöje finns hos AT tas inte saken på 

allvar. De vet att frustrationen ökat på senare tid, dock är det inget som undersöks. AG menar 

att tanken har varit att undersöka, men att de inte velat göra någon större enkätundersökning 

då de inte är beredda på resultatet. De har för tillfället inte möjligheten att hantera resultatet.” 

En undersökning där AT berättar hur denne mår måste hanteras bra”, enligt AG. Om inte kan 

följdkonsekvenserna bli att de nästa gång väljer att inte delta. Vidare har företaget inte något 

belöningssystem för att uppmuntra AT med förslag till förbättringar. Det finns en positiv 

aspekt kring detta och det är att företaget inte tar på sig mer än vad de klarar av. Dock kan det 

upplevas som passivitet av AT. 

Ingenjörer kan också vara psykologer  

 I modern psykologi anses med termen ”attityd” en inställning till något. Vidare har denna 

term fått en bredare betydelse i utryck som exempelvis, kritisk attityd, vetenskaplig attityd 

och dylikt.  I slutet av 1800-talet hade ordet en annan betydelse. Då använde Charles Darwin 

ordet attityd om yttre hållningar med vilka djur och människor använder för att yttra sig och 

utrycka sina känslor. Darwin menade att attityd var något som kunde visa om ett djur var 

rädd, stolt, aggressiv, ödmjuk undfallande och dylikt. Detta visar på att attityden som upplevs 

hos AT i företaget inte bara bygger på allmän ”djävulskap” som AG yrkade, utan att attityden 

istället är ett sätt för AT att utrycka sina känslor. Är AT rädd, är denne stolt eller kanske 
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aggressiv? Genom Darwins syn på attityd, fås en mjukare tillställning till uppkommen attityd, 

då den tyder på att den uppstår när AT vill yttra sig och utrycka sina känslor. Med Darwins 

teori går det att dra slutsatsen kring att attityd är känslor som oftast inte är bestående, utan 

uppkommer vid en händelse.   

År 1920 fick termen attityd ännu en betydelse när psykologen Adhemar Gelb och neurologen 

Kurt Goldstein år 1920 började använda ordet för en mycket speciell funktion i hjärnan och 

psyket; ett överordnade sätt att se på omvärlden och hur de egna reaktionerna påverkar 

synsättet. De ansåg att det fanns två sätt att uppfatta och uppleva både yttre och inre 

verklighet. Människan är inte medveten om dem medan de är inne i sätten men kan i 

efterhand konstatera vilket de använt eller vilket sätt som dominerat. Det ena sättet är det 

konkreta, åskådliga; när människan har en direktupplevelse av enskilda människor, djur, ting 

och dylikt. Det andra sättet är det abstraherande sättet och handlar om när människan intar en 

abstrakt attityd, ser saker som representanter för hela kategorier av fenomen. Människan 

jämför och bedömer, ser sig själva som subjekt och det de observerar/uppfattar som objekt 

(Sjöberg 2009). 

Enligt deras teori bygger en attityd på hur en människa uppfattar en viss händelse. Då alla AT 

är olika, sker många olika uppfattningar varje dag på arbetsplatsen. Grundar man synen på 

attityd enligt dem erhålls en mer destruktiv syn på attityd, då det är svårare att påverka hur en 

person uppfattar en händelse. En känsla är enklare att påverka då den, enligt 

examensarbetarna, bygger på upplevelsen av att något hänt. Den är inte lika inrotad som det 

abstraherande sättet, där människan intar en abstrakt attityd, ser saker som representanter för 

hela kategorier. Dessa kategorier bygger på sådant som AT upplevt tidigare i sitt liv och är 

därmed inrotat.  

Både Gelb- Godlstein och Darwins teorier grundar sig likväl på samma syn, attityd är ett sätt 

för AT att med yttre hållningar visa hur dem står till en fråga. Företag A sa sig uppleva 

nonchalans då AT enligt dem, struntade i viktiga säkerhetsföreskrifter. Följer man Darwins 

teori kan en känsla ligga bakom handlingen att inte följa en säkerhetsföreskrift.  

Tre kilo attityd per nyanställd eller, varför går det inte att mäta attityd? 

Går det att mäta hur mycket attityd som finns hos varje AT? Kan en AG sätta en”attitydlapp” 

på pannan på varje AT? Går det genom en matematisk formel att beräkna, huruvida varje AT 

bär på x antal kilo attityd?   

Professor Lennart Sjöberg (2009) skrev i sin avhandling att det är enkelt att mäta attityder om 

människor ville tala om vad de anser. Dock är inte alltid det fallet. Vissa attityder är socialt 

önskvärda, andra oacceptabla. Forskare har försökt utforma metoder för att få indirekta mått, 

utan påverkan av medveten förvrängning av svaren. De har provat med fysiologiska mått eller 

reaktionstider.  De mest kända fysiologiska mätningarna bygger på samma princip som en 

”lögndetektor”.  Den bygger på hudens elektriska motstånd som påverkas av det autonoma 

nervsystemet via svettkörtlarna. Metoden är ofta använd i USA för att till exempel testa 

rasism frågor. Dock är det en metod som fått kritik för sin tillförlitlighet.  
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Detta visar på att attitydproblemen på Företag A är svåra att mäta, då AT inte talar om vad de 

anser. En kollektiv attityd råder hos AT och AG har svårt att bryta trenden som skapats.  

6.2 Analys av Företag B 
 

Intervju Företag B  

I företagsbeskrivningen på sida 34 går det att läsa om bilden examensarbetarna fått av 

företagen innan intervjun. Företag B har inte haft någon negativ mediebevakning, och utåt sett 

verkar de jämfört med resterande företag vara ett företag med bra arbetsmiljö. Dock har ett 

tryckeri en pressad miljö och därför ansåg examensarbetarna att detta företag borde 

undersökas, då risken för arbetsskador är hög. Det var en enkel och konkret intervju. AG 

uppfattades intresserad av att lära sig mer om den psykosociala delen av företaget. Det var 

den del som utmärkte sig hos företaget. Då företaget är ett tryckeri med en pressad miljö är 

det svårt att hålla ordning på välmående hos AT. Intervjuobjektet berättade således ”Med en 

produktion som går dygnet runt alla dagar på året har företaget svårt att nå alla för att se om 

de mår bra”.  

Det som var positivt med intervjun 

Det positiva med intervjun var just intervjuobjektet som person. Denne var lugn och 

metodisk.  

Det som var mindre bra kännetecknande med intervjun 

Det fanns inget särskilt som markant kunde upplevas som negativt under intervjun. 

Undersök arbetsförhållandena 

”Företaget har störst korttidsfrånvaro på packsalen, vilket enligt AG kan hänga ihop med 

stimulans och belastning.”  

Gör en riskbedömning 

”Mall för hur det ska göras, knepigt med organisationsförändringar, inte lika bra som med 

maskiner. Bör kunna göras bättre”. 

Åtgärda risker som kommit fram 

”Snurrande föremål är en risk som inte går att undvika hos oss. Bra kunskapsnivå, vad man 

får och inte får göra. Lättare om folk är medvetna.” 

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast 

”Tog beslut om att förändra den. Gick dock segt, fick själv gå in som samordnare då det gick 

segt i vissa moment.” 

Kontrollera genomförda åtgärder 
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”Kontinuerligt, ändrar om relevant, diskussioner och uppdatering.” 

Gör en arbetsmiljöpolicy 

”Det tas fram en policy utifrån vad de klarar av.” 

Gör en uppgiftsfördelning 

”Kan AT inte sin uppgift, återlämnas den. Företaget har en löpande dialog. 

Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper 

Företaget har upplevt brister kring kunskap hos AT. ”Hörselskydd exempelvis, den som är 

kaxig och inte tycker att det behövs. Konstig situation då AG har ansvar, riskerar att tappa 

hörsel i detta fall. Det går runt och kollas. Skyddsombud får ligga på. Sjuksköterskan kan 

komma in och föreläsa. AT förstår inte riktigt konsekvenserna om det går för långt.” 

I Paretodiagrammet kom det fram att de fem nedanstående orsaksområden förekom oftast hos 

företagen.  

Bristande kunskap hos AG 

Bristande kunskap hos AG märks i detta företag av genom bristerna i delegering av 

förändringsuppgifter. Detta tillhör steg fyra i SAM-föreskriften ” att göra en handlingsplan”. 

Bristerna i detta företag är att ledningen och AG vill mycket, men att det tar lång tid att utföra 

förändringarna. Ledningen har flera projekt som de, på grund av tidsbrist inte kan satsa 

hundra procent på. Utöver alla projekt dras ledningen mellan olika önskemål. Ledningen och 

AG har svårigheter att möta AT: s olika krav på arbetsmiljö. Företaget har svårt att nå ut till 

alla för att se om de mår bra, då de har en verksamhet som är i gång 24 timmar varje dag, 

vilket i sin tur leder till avstånd till nattarbetare.  

Då Företag B är ett tryckeri finns stressmoment, detta eftersom tidningen har en bestämd 

utgivningstid. Denna pressade situation har visat sig i att AT tar genvägar, då denne vill spara 

tid, vilket i sin tur ökar i riskerna i företaget. Vid natthantering är inte kommunikationen på 

topp AT är trötta och okoncentrerade. De gör flera småfel, trycker på nerknappen istället för 

upp som exempel. Särskild stor risk är det i packsalen där även korttidsfrånvaron är högst. 

Utöver den naturliga tröttheten som infinner hos nattarbetarna ökar okoncentrationen genom 

egna val hos AT, till exempel att de själva väljer att lyssna på musik i hörlurar. Musiken ökar 

okoncentrationen och det är lätt att till exempel truckar inte hanteras rätt. 

Relation AT-AG 

AG gav en bild av att denne bryr sig om AT och lägger ned tid och resurser på den 

psykosociala biten, men trots engagemanget upplevs relativt stora brister.  

AG förklarade svårigheterna med att veta hur AT mår. Det är många AT som inte delar med 

sig av hur dem mår. Företaget har tidigare haft problem med AT som visade tecken på god 

hälsa för att inte kort efter, visat sig gå in i väggen.  
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Relationen mellan AT och AG i Företag B verkar inte besvärlig. Visserligen slarvar AT även i 

detta företag emellanåt med säkerhetsföreskrifter, men det har inte skett en dödsolycka.  

AG har auktoritet i företaget där risker kring säkerhetsföreskriften inte får tas. ”De har inget 

val. Risk för avskedande om de gör något allvarligt mot säkerhetsföreskrifterna. Hitta 

påtryckningar för att förstå allvaret” Det finns en tydlig auktoritet i företaget, och AG 

bestämmer. Däremot uppmuntras AT till att delta i verksamheten. Det satsas i företaget på 

förslagskommittén, där alla som är kreativa och vill, är med i processen. Det finns även ett 

belöningssystem i företaget där mindre idéer uppmärksammas genom bland annat biobiljetter. 

Vid större idéer diskuterar ledning om möjlig bonus. Huruvida ett belöningssystem är bra 

eller inte går att diskutera.  Det framgick inte av intervjuerna om företaget haft bakslag på 

grund av belöningssystemet.  

Ingenjörer kan också vara psykologer  

Enligt en rapport ”Belöningssystem” handlar belöningen om individens egna behov av att 

synas och uppmärksammas. På arbetsplatsen handlar det om att känna att man betyder något 

och att det ska märkas om man är frånvarande. Dock kan ett belöningssystem slå fel. Det är 

viktigt att belöningen ges med inlevelse i hur AT reagerar på belöningens konkreta 

utformning. Ett erkänt exempel är postverkets kampanj för ett antal år sedan som drevs under 

namnet ” Service är vår vardag”.  I kampanjen presenterades flera av vardagens hjältar, 

postkassörer och brevbärare i annonser i dagspressen. I annonserna lades fokus på 

servicekaraktären i jobbet och vikten av att det sköttes utan minsta fel. Allmänheten fick 

möjlighet att utrycka åsikter kring posten genom att skicka in kort med titel ” Tyck om 

posten”. Allt genomfördes professionellt. Misstaget kom då kampanjen avslutades. Ledningen 

ville visa sin uppskattning till AT på grund av all ros som allmänheten skickat in och valde att 

belöna de med ett häfte med frimärken till ett värde av trettio kronor. Efter ytterligare 

funderingar bestämde ledningen att belöningen var för stor och ett par frimärken avlägsnades i 

varje häfte. Mottagarens reaktion var knappast positiv. (Svensson 2001). 

Det är vanligt att företag uppmärksammar AT med en minnesgåva efter till exempel tio års 

anställning. Här kan det också slå fel, ett anslag var uppsatt på anslagstavlor i ett landsting för 

ett par år sedan där det stod: ”Gå inte miste om din klocka, tror du att du kan ha blivit 

bortglömd, eller känner du någon som förtjänar en klocka, kontakta då personalavdelningen. 

Middagen för de hedersbelönade blir på fredag den …” Hur känner sig den anställde som har 

gjort sig förtjänt av en hedersbelöning, genom att ha jobbat i x antal år som klockan krävde, 

men som själv måste ringa och påpeka det?  

I ett belöningssystem är det viktigt att ställa sig frågan; vad kommer AT att uppfatta som 

belöning i den givna situationen? I Företag B:s fall handlade det om biobiljetter och bonus vid 

större belöning. Huruvida liknande problem funnits i Företag B kan examensarbetarna inte ta 

ställning till då AG inte berättat om de upplevt några bekymmer med belöningssystemet.  

SAM-föreskriften tar upp den psykosociala biten inbakat i föreskriften, i bland annat steget 

”Undersöka arbetsförhållanden” där det är upp till AG att ta reda på nödvändig information 

som kan tänkas behövas för exempelvis AT:s hälsa.  
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Missnöje med nuvarande arbetssituation 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Citat från forskare.  

I detta företag framkom inget större missnöje med arbetssituation. Dock visade det sig att AT 

tar AG:s varningar mindre seriöst. Vilket resulterade i en försämrad arbetsprestation hos AT.  

Efter en diskussion med forskaren visade det sig att, ett missnöje med en position kan bero på 

förhållandet till chefer, hur mycket man litar på dem, utvecklingsmöjligheter, inflytande AT 

har och dylikt. Det handlar i grund och botten om tillit, får man beröm eller ”skit” när man 

berättar om problem eller kommer AG berätta vidare som dennes egen idé? Hur stor rättvisan 

är i ett företag är styr en del av det eventuella missnöjet. 

Diskussion med forskare  

Med forskaren diskuterades det kring AT som är negativa till den egna verksamheten.  

Den som är missnöjd och inte anser att det vara lönt eller inte vågar säga ifrån och som inte 

har möjligheten att söka sig bort, kan blir negativ. Detta visar sig i att AT inte gör mer än 

denne är tvungen, ibland kan AT även försöka sabotera. Den främsta anledningen till 

uppkomsten av en negativ attityd är att AT upplever ett naturligt avstånd till ledningen, på 

grund av löneskillnaden samt bestämmer dennes villkor. Även om AG försöker ta hand om 

AT, har de olika intressen då huvuduppgiften för AG är att styra verksamheten. Förr fanns 

dock större auktoritet, idag kan AT styra på annat sätt. AT har mer kompetens, mer 

kvalificerade jobb och är idag mer självständiga. Detta skapar möjligheten för en yrkesstolthet 

(bra för verksamheten). 

 

 

 

 

 

Figur 19: Utdrag från studie.  

”Mycket handlar i grund och botten 

om tillit, får man beröm eller skit 

när man berättar om problem?  Eller 

kommer chefen berätta vidare som 

hans egen idé?” 

- Intervju inom SAM 

 

En studie från 1997 visar att en 

person som varit vaken i 24 timmar 

har lika nedsatt prestationsförmåga 

som om hon druckit fyra glas vin. -

suntliv.nu 
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Attityd hos AG 

På detta företag syns en tydlig attityd hos AG, men en positiv sådan vill examensarbetarna 

påstå, då attityden tyder på auktoritet.  Inte den typ av auktoritet som i någon form är skadlig 

för AT, utan en auktoritet som tyder på att AG kommer att säga ifrån om AT inte gör sitt 

bästa för att följa säkerhetsföreskriften.  

”En viss yrkesstolthet finns bland AT i tryckeri. Ständig kamp mellan AG och grafritarna ” 

– Intervju med forskare inom SAM. 

Personalattityd 

Personalattityd i Företag B var inte lika markant som i de resterande tre företag. Företaget har 

problem med ”kaxiga” typer som ibland slarvar med hörselskydd. Dock kommer de oftast inte 

undan, då påföljder finns för AT som medvetet slarvar med säkerheten. Företaget vet om att 

det finns en del som riskerar både sin egna och andras säkerhet genom att tänja på 

säkerhetsföreskrifterna, och jobbar därmed ständigt med förbättringar. Skyddsombudet 

inspekterar och granskar AT. Sjuksköterskan föreläser regelbundet. Då AT inte tar AG:s ord 

på lika stort allvar som externa, vilket kan bero på att AT har en viss naturlig respekt för dem. 

6.3 Analys av Företag C  

Innan examensarbetarna besökte Företag C hade de bildat en egen bild av företaget genom 

information på nätet och skolkamrater på Campus Telge, som tidigare varit på studiebesök i 

verksamheten. Enlig skolkamraterna upplevdes arbetsmiljön smutsig samt att de har bristande 

säkerhetshantering i produktionen.  

Under intervjun fick examensarbetarna intrycket av att den intervjuade på företaget var noga 

med att påpeka att företaget kan mer än tillräckligt och att de gör sitt bästa. Detta upplevdes 

som ett sätt att försöka förmildriga de brister som nämndes i företaget under intervjun 

Det uppfattades exempelvis av examensarbetarna att Företag C tar in extern hjälp regelbundet 

på grund av avsaknad kunskap.  Detta kan vara att de vill visa sig flitiga.  

Det som var positivt kännetecknande med intervjun 

 

Det som var positivt var att företaget ville veta vad examensarbetarna hade för kunskap, vilket 

gav en bild av att de lyssnar på personer utanför det egna företaget och vill lära sig.  

Det som var mindre bra kännetecknande med intervjun 

Under intervjun var AG snabb med att svara nej när det gällde frågor rörande om dem 

behövde mer stöd oavsett vilken del i SAM-föreskriften det berörde. Företaget kan möjligtvis 

ge en bättre bild än vad de har. 

Undersök arbetsförhållandena 

”Ja, det är då extern hjälp kopplas ihop.”  
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Gör en riskbedömning 

”Utrymningsvägar kan vara blockerade. Förs upp på en lista till underhållet, beroende på typ 

av risk. De jobbar aktivt på skyddsform och skyddsrondslistan. ” 

Åtgärda risker som kommit fram  

”Gjutning, flytande järn, förbättra och minimera genom utbildning av personal, och komma 

med förslag från AG och AT. Kontinuerligt vara på hugget.  Blir som hemma och tänker att 

man har gjort det innan och struntar i skydd.” 

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast 

”Mera internt, tidsaspekt, långtkomna, mycket på agendan. ” 

Kontrollera genomförda åtgärder 

”En gång om året, ledningsgrupp samt externa och interna revisioner. En gång per kvartal. 

Utöver dem vanliga kontinuerliga rutiner.” 

Gör en arbetsmiljöpolicy 

”Mycket utifrån LEAN produktion, ISO, regelföreskrifter kring luft, mycket fokus på detta, 

systematisk mäta, damm, mäta och sätta in i systemet, följa upp.” 

Gör en uppgiftsfördelning 

”Gruppmöten, kontinuerligt, ett större möte månadsvis där även ekonomiska aspekter tas 

med. Det finns folk som jobbar med detta hela tiden, skyddsingenjörer, speciellt fysiska.” 

 Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper 

”Motivera arbetare handlar det mer om, ”Whats in it for me”. Ta ansvar för sitt eget arbete. 

Skiljer inte från andra industrier, blandat, vissa ja andra struntar i . Skyddsombud och 

utbildningar satsa på. Kommit längre nu.” 

I Paretodiagrammet kom det fram att de fem nedanstående orsaksområden förekom oftast hos 

företagen.  

Bristande kunskap hos AG 

Enligt AG har Företag C fullt upp på agendan samt att tiden därmed inte räcker till. Företaget 

har tidigare haft kriser och varit tvungna att varsla AT. En av anledningarna till att företaget 

har fullt upp på agendan kan bero på att de väljer att fokusera på verksamheten i helhet istället 

för att bryta ner den i delar. I sin tur kan detta leda till att företaget missar vilken påverkan 

handlingsplanen i sig har på arbetsmiljön. Av den orsaken att företaget har tillräckligt på 

agendan kan vanan att relatera handlingsplanen med tidbrist uppstå.   

Anledningen till att handlingsplanen i sin tur inte får den tid som behövs kan bero på den 

uppfattning/bild som har kommit fram av handlingsplanen. Det kan finnas svårigheter med att 
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se vad som egentligen krävs med en handlingsplan samt hur stor avkastning detta ger i 

förhållande till tiden företaget lägger ned.  Denna uppfattning kan bero av flera saker. En av 

orsakerna kan vara att AG på Företag C inte fått handlingsplanen tillräckligt förklarat för sig 

från Arbetsmiljöverket. Detta kan bero på svårigheter i dialogen mellan AG och inspektören 

på Verket.  Med svårigheter menar examensarbetarna att det kan vara olika förväntningar på 

samtalet under inspektionen samt AG:s möjlighet att ta till sig information under situationen. 

Dock bör det påpekas att det även ligger på AG:s ansvar att vidareutveckla den kunskap som 

saknas utöver den vägledning som fås genom Arbetsmiljöverket.  

Det kan dock vara svårt att bryta mönstret att relatera handlingsplan med tidsbrist då detta kan 

kräva förändringar i arbetssättet på företaget, en sådan organisationsförändring sker inte över 

en natt. 

Relation AT-AG  

Under intervjun fick examensarbetarna veta att vanligaste bristerna vid skyddsronder var att 

utrymningsvägarna var blockerade. Anledningen kan delvis bero på att AT tar genvägar i sitt 

arbete som i sin tur kan bero på att de vill spara tid då företaget jobbar i en pressad bransch. 

Företag C har bland annat ett gjuteri där flera skador har inträffat. Genom att vara tideffektiv 

kan detta ses som ett sätt att generera mer produkter och på så sätt ökad lönsamhet i AT:s 

ögon. Detta kan vara en vanligt förekommande attityd hos AT då de vill göra bra ifrån sig och 

på sätt stärka relationen till AG . I Företag C används inget belöningssystem men dock kan 

feedback räcka för att de ska känna sig uppskattade. Företaget har emellertid haft svårigheter 

med att motivera dem anställda gällande säkerhetshantering.  

Missnöje med arbetssituation 

I intervjun framkom det ingen information som tyder på att AT hos Företag C kan vara 

missnöjda med sin arbetssituation. Därmed kommer detta huvudområdet inte att analyseras 

vidare för Företag C.  

Attityd hos AG  

En sak som framkom under intervjun är att Företag C har fullt upp i verksamheten vilket lett 

till att de även inte haft i åtanke att påtryckningar behövs särskilt då skyddsombudsman på 

Företag C berättade att majoriteten av AT i verksamheten är långtidsanställda. Detta kan göra 

att företaget inte tycker att det är nödvändigt med påtryckningar, då AT dels i dagläget borde 

förstå sig på verksamheten samt att det blivit en vana att lyssna på säkerhetsföreläsningarna, 

vilket gör att AT inte kommer ge säkerheten större uppmärksamhet.  

Företagets syn på arbetsmiljö tyder på att det är individen som måste ta sitt eget ansvar, 

”Individen själv utgör betyget och motivation. AT tar ansvar för sin egen arbetssats.” 

berättade AG under intervjun.  Detta stämmer då det även är AT som ska bidra till en 

förbättrad arbetsmiljö. Dock kan inte AG fördela bort sitt eget ansvar. Detta står tydligt i 

SAM-föreskriften. Företaget verkar se AT:s eget ansvar som en självklarhet, dock är frågan 

om AT tycker att det är en självklarhet? Detta framkom inte under intervjun.  
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Arbetsmiljöverket verkar ha förstått att företag försöker fördela bort ansvaret på AT och lägga 

skulden på de genom att säga att det är Verkets ansvar. AG kan inte delegera bort ansvaret. 

Detta lägger SAM-föreskriften fokus på, genom ett avsnitt som tar upp samverkan mellan AT 

och AG.  

Personalattityd 

Företag C brukar ta in extern hjälp vid bristande intern kunskap. Detta kan väcka negativ 

personalattityd på så sätt att AT blir irriterade över att den externa hjälpen ”springer fram och 

tillbaka” i verksamheten. Detta kan styrka att AT känner att denne inte kan bidra med 

tillräckligt kunskap. Vilket i sin tur kan skapa en vi–grupp–dem–grupp.  

Man kan till exempel se de anställda på gjuteriavdelningen som en grupp och extern hjälp 

som en grupp. Denna teori bygger på att vi - gruppen uppfattas som starkare och med större 

kunskap. Som kontrast visar dom- gruppen upp en avsaknad av den egna gruppens positiva 

egenskaper.  Detta stärker därmed gruppernas sammanhållning. Konkret kan detta ske med 

hjälp av skvaller, rykten med mera(Svedberg 2007). Personalen skapar sig därmed en viss 

naturlig attityd mot AG. En attityd i sig behöver inte vara fel, det är när ”vi-grupp-dem-

grupp” sätts framför som det kan bli fel. 

 

Figur 20: Illustration över ”Vi – grupp, dem -grupp”  

Däremot gav AG på företaget en bild av att det i företaget finns en familjekänsla mellan AT 

samt att något relationsproblem inte existerar. Dock har Företag C haft svårigheter med 

motivationen i företaget. Enligt AG har det upplevts en viss slapphet och att AT inte vill att 

förändringar ska ske då det känns som att pengar tas ur dennes egen ficka. Vidare berättar 

företaget att detta kan bero på att AT känner sig som hemma och tar därför inte säkerheten på 

större allvar.  

Arbetsmiljön påverkas av att AT inte tar säkerheten på allvar. Företaget lägger stor vikt på att 

motivera, emellertid kan vanan att ta genvägar vara svår att bryta. Detta särskilt när AT är 

”för” bekväma samt att AG inte har påtryckningar för att de ska följa säkerhetsföreskrifterna. 

6.4 Analys av Företag D 

Examensarbetarnas uppfattning baserat på information i förväg av företaget samt efter 

intervjun skiljdes sig inte. De upplevde att företaget hade god inställning till sitt 

VI -GRUPP = STARKA , 
SMARTA, DUKTIGA , BÄST  

DEM-GRUPP = AVSAKNAD AV 
DEN EGNA GRUPPENS 
POSITIVIA EGENSKAPER 
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arbetsmiljöarbete, men att den intervjuade backade i vissa frågor och försökte måla över 

svaret.  

Det som var positivt kännetecknande; 

Företaget var villiga att ge examensarbetarna mycket information, vilket visade att de hade 

förberett sig väl. 

Det som var mindre bra kännetecknande med intervjun: 

Företag D backade så fort de sa något som var mindre bra. 

Undersök arbetsförhållandena 

”Ja, vi gör ju det vi ska, vi tycker att företaget uppfyller det som krävs.”  

Gör en riskbedömning 

”Vi gör en riskbedömning vid till exempel en större förändring, om vi ska bygga något nytt då 

gör vi även en riskbedömning. Om farlig prioriterar vi och gör en fullständig riskbedömning 

med till exempel arbetsmiljöingenjörer eller operatörer. ” 

Åtgärda risker som kommit fram  

”Olika typer av åtgärder. Arbetsorder. En ansvarig person som ansvarar för åtgärden. 

Kostnadsfråga när den kommer att göras.” 

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast 

”Det finns alltså situationer där man vet att de är en risk men man vet inte hur man kommer 

vidare. Arbetsmiljöverket kommer inte säga att det är okej, de är alltid vaga. De ger aldrig 

instruktioner i specifika arbeten men dömer i alla fall fastän de inte ger instruktioner!” 

Kontrollera genomförda åtgärder 

”Vi upplever att vi har kolla på det vi ska göra. Vi gör handlingsplaner dock kanske inte lika 

tydligt på alla delar av företaget. Vissa ställen gör man inte tillräckligt tydliga 

handlingsplaner, då vi är många arbetare som jobbar inom många områden.” 

Gör en arbetsmiljöpolicy 

”Vi har en koncernpolicy som är lite lullig. För mig är det en massa lulligheter. Men visst har 

vi en policy. Den kan ses som ett stöd för åtagande, lokalt anpassade riktlinjer som ska brytas 

ner i varje avdelning. ” 

Gör en uppgiftsfördelning 

”Svår fråga! Vi har haft en allvarlig olycka, en dödsolycka. Dock kollar vi mycket på hur våra 

delegeringar ser ut? Vad är en delegering värd? Det lär vi inte veta först om det går vidare. Vi 

har en aktiv delegering.” 

Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper 
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”Vi upplever ofta att de saknar kunskap. Man ser att kunskapen inte alltid har gått hem när 

man går runt och kollar hur vissa arbetsmoment sköts. Man följer inte vissa system kan det 

bero på attityd? Beror det på att du inte fått information eller att du fått men inte förstått eller 

förstått men struntar i det? ” 

Bristande kunskap hos AG 

”Dödsolyckan på företaget förra året kan ha berott på bristande information samt 

delegering, i delegering kan det ha varit så att delegering inte nått ut till rätt person samt att 

det är svårigheter med att nå ut till alla då dem är 550 anställda med skift.” 

I Företag D skedde en dödsolycka på arbetsplatsen. På grund av detta har företaget varit 

tvungna att lägga ned tid på att ta reda på orsaker samt hitta åtgärder. 

 Inom företag är delegering av uppgifter ett måste. Det kan vara så att delegering av uppgifter 

inom arbetsmiljön inte har skett till tillräckligt utbildade AT. Anledningen till att de inte är 

tillräckligt kvalificerade kan bero på att en utbildning av särskild delegeringsuppgift inte varit 

aktuell eller att ledningen tar snabba beslut och väljer att inte lägga stor vikt på kontroller av 

AT:s tillräckliga kompetens för utförande av arbetet. 

 Enligt AG på Företag D upplever de att AT saknar kunskap kring arbetsmiljöarbetet. Detta 

har bland annat visat sig i deras arbetsprestationer. Vidare förklarar AG att det kan bero på 

hur AT som individ tar till sig kunskap men även vad för attityd det finns. Det beror på från 

AT till AT. Det kan hända att AG godkänner personer vars kunskaper är otillräckliga för 

utförande av en viss arbetsmiljöuppgift. Dock påpekade AG snabbt under intervjun att 

företaget är snabba på att rätta till dessa saker. Företag D lägger vikt på att söka ny kunskap 

konstant trots att de upplever en avsaknad kunskap hos AT.   

En ytterligare orsak kan vara att AT som har fått uppgiften inte väljer att returnera vid 

svårigheter. AT som fått uppgiften kan ha valt att inte returnera av flera orsaker. En av 

orsakerna kan vara rädslan av att inte bli tagen på allvar nästa gång Beroende på företag kan 

dessutom inställningen till mottagande av returnering vara olika. Dock inser nog AG att AT är 

mänskliga och gör misstag. Det som kan saknas är AG:s sätt att förmedla detta.  

AG nämner också att det är svårt att veta hur säkerheten ska hanteras när det finns risker inom 

verksamheten som inte kan undvikas. Ett exempel på detta är hängande last . Det är förbjudet 

att jobba under hängande last dock kan de inte förhindra att det händer. En bidragande faktor 

till detta enligt AG, är vaga svar från Arbetsmiljöverket. Dock kan det vara svårt från Verkets 

sida att göra något åt saken om inte AG delar med sig av feedback till Arbetsmiljöverket. 

Företaget kan även ha svårt att veta hur allvarlig en risk ska vara för att tas med i 

riskbedömningen. Verksamheten kan vara av den arten att det finns naturliga risker utan 

påverkan av interna/externa faktorer.  

 

Ingenjörer diskuterar med forskare 

I detta företag söker AG kunskap genom diskussioner. Detta initiativ tar de själva och det är 

en vana att ta kontakt med andra dotterbolag inom koncernen för att föra diskussionen vidare 

kring varför en viss olycka har skett. Detta gav examensarbetarna en bild av att de inte låter 
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AV vara lika involverade i arbetsmiljön. ”Vi kan vår egen verksamhet bäst”-attityden 

diskuterades med forskaren. Forskaren nämnde att attityden existerar och att AG kan sin 

verksamhet bäst. Om inte inspektören respekterar detta blir AG irriterad. Dock är inspektörer 

vana med människor, och vana med AG:s olika reaktioner. Förmodligen tycker personen som 

söker jobbet som inspektör om samspel. 

Företaget har haft svårigheter med att veta vilken nivå dem ska lägga sig med.  Det svåraste är 

riskbedömningar, att se till att person har rätt kunskap för arbetsuppgiften. Dödsolyckan på 

företaget förra året kan ha berott på bristande information samt delegering. Brister i 

delegering kan bero på svårigheter med att nå ut till alla, då dem är 550 anställda med skift.  

Relation AT-AG 

I intervjun med Företag C framgår det att företaget lägger tonvikt på diskussion mellan 

dotterbolagen när en arbetsolycka/ arbetsmiljöfråga uppstår. Dock nämns inte hur involverade 

AT är i diskussionerna samt på vilket sätt företaget har förklarat dödsolyckan som hände. Om 

ingen ordentlig förklaring gavs, kan AT:s tillit minska för AG. Detta av den anledning att de 

kopplar AG:s egen insats till arbetsolyckan, utan att se sin egen insats i arbetsmiljöarbetet.  

 

Missnöje med arbetssituation 

I intervjun framkom det ingen information som tyder på att AT hos Företag D kan vara 

missnöjda över sin arbetssituation. Vidare kommer detta huvudområdet inte att analyseras för 

Företag D.  

Attityd hos AG 

Som nämnts ovan har det funnits bristande kunskap bland AT på företaget. Detta har visat sig 

genom hur olika arbetsmoment styrs.  En anledning utöver att varje individ tar till sig kunskap 

på olika sätt kan faktiskt vara att AG tvivlar på vad verksamheten klarar av, med avseende på 

att inte överbelasta AT. Denna överbelastning behöver inte handla om antal arbetsmoment 

som ska göras utan vilken kompetens AT bör ha gällande arbetsmiljön. Det kan finnas en 

attityd bland företag där man anser att det är bäst om AG sköter det mesta. Dock behövs AT:s 

medvetande för att dem ska vara försiktiga så att arbetsolyckor inte inträffar. 

Personalattityd 

AT kan ha svårigheter att förstå allvaret med grundläggande riskåtgärder. Detta kan bero på 

vad man som individ lägger störst tonvikt på. Vad AG anser är en viktigt grundläggande 

riskåtgärd för att förhindra arbetsolyckor behöver nödvändigtvis inte AT tycka. Det kan till 

och med vara så att AT tycker att dessa riskåtgärder tar tid från de vardagliga 

arbetsuppgifterna. 

 

På grund av att Företag D använder sig av varningssystem kan vid fel av delegering inte 

returnering av uppgift skett. Detta kan bero av rädslan att AT gör något fel, något som kan 

leda till ökad risk för fler arbetsolyckor. Denna rädsla kan bero av bristande information från 

AG:s sida, att dem inte ordenligt förklarat syftet med varningssystemet, att förebygga olyckor 

och inte straffa.  
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7 Slutsats/ Diskussion 

Först vill examensarbetarna återkoppla till inledningen med avseende på om målen nåddes.  

- Undersöka orsak och samband till varför företagen inte lyckats tillämpa SAM 

fullt ut, med hjälp av kvalitéverktyg. 

Målet har nåtts; orsak-och-verkan diagram gjordes åt samtliga företag. Diagrammet hjälpte 

examensarbetarna att bena ut möjliga orsaker till brister i SAM-föreskriften. 

- Ge rekommendationer/ förbättringar för framtida åtgärder. 

Målet har nåtts; Rekommendationer och förbättringar har getts. Förbättringar 

rekommenderades på två sätt. Först fick företagen lära sig av varandra. Därefter gav 

examensarbetarna förbättringar som grundade sig på dem feleffekter med högst risktal.  

- Föra samman en myndighet med en företagskultur baserad på ingenjörsmetodik, 

kvalitetsverktyg. 

Målet har nåtts; Examensarbetarna har lyckats föra samman kvalitetsverktyg med en 

myndighet, Arbetsmiljöverket. Detta genom att tillämpa bland annat orsak-och-verkan 

diagram. 

Utöver detta är examensarbetarnas egna inlärningsmål att:  

- få en ökad fördjupning för kvalitetsverktygen samt en ökad förståelse för SAM- 

föreskriften.  

Målet har nåtts; En ökad fördjupning av kvalitetsverktygen har skett då examensarbetarna 

praktiskt fått tillämpa kvalitetsverktyg i ett skede de tidigare inte gjort. Examensarbetarna fick 

även en fördjupning kring teori, då en litteraturfördjupning gjordes inom kvalitetsverktyg. En 

ökad förståelse för SAM-föreskriften har fåtts . Kunskapen ökade särskilt under analysdelen, 

då analys av företagen byggde på SAM-föreskriften i sig. 

 

Under examensarbetets gång intervjuades fyra större företag inom industrin med varierande 

inriktning som inte lyckats fullt ut med SAM-föreskriften.  

Det visade sig dock att huvudorsakerna till låg efterlevnadsgrad av SAM-föreskriften var:  

 Bristande kunskap hos Arbetsgivare 

 Relation Arbetstagare- Arbetsgivare 

 Missnöje med arbetssituationen (bland Arbetstagare) 

 Attityd hos Arbetsgivare (mot SAM) 

 Personalattityd  

 

Dessa huvudområden har en gemensam faktor, relationer mellan människor. De går inte att 

placera in huvudorsakerna i en särskild del i SAM-metodiken, dock kommer det att påverka 
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hur SAM-metodiken utförs som helhet. Detta då det är människorna som ska utföra det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, och relationen mellan dem spelar en avgörande roll.  

 Det visade sig att företagen har svårigheter med att involvera AT och få dem att delta i 

arbetsmiljöarbetet. Examensarbetarnas uppfattning var att fokus lades på lönsamheten i 

verksamheten och inte den enskilda individen . Konsekvenser av ett bristande systematiskt 

arbetsmiljöarbete har bland de intervjuade företagen visat sig ligga inom de fem 

huvudområdena ovan. Dessa områden har dessutom visat sig svåra att förändra för AG, då det 

handlar om människor.  

 

Den som är nyfiken kan fortsätta läsa diskussionen nedan samt förbättringar. 

Innan examensarbetarna påbörjade arbetet hade de egna tankar kring vilka faktorer som 

påverkade den låga efterlevnadsgraden av SAM-föreskriften. I början trodde 

examensarbetarna att det till största delen berodde på AG. Detta då de antog att ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete var något alla företag måste kunna, samt att det var enklare att 

sköta än vad det senare visade sig vara. De delar som företagen hade mest problem med rent 

konkret är handlingsplan och riskbedömning, vilket går att läsa om i kapitel tio. 

Det framkom hos de intervjuade att ett systematiskt arbetsmiljöarbete inte endast beror av 

AG. Det har visat sig hos de intervjuade företagen att det även beror av relationen mellan 

människorna, vilket nämnts ovan.  

Det går inte att ändra på en människa genom att endast följa lagar 

Det går inte att läsa sig till ett gemensamt recept för alla typer av AT.  Ger arbetsmiljöverket 

tio ”instruktioner” till företag på hur de sköta det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det 

inom kort visa sig att det behövs en ”elfte” instruktion då dessa inte nått fram till alla AT eller 

alla former av organisationer. Det går inte att tillfredställa alla människors behov då dessa 

ständigt förändras.  Det är svårt nog för AG att ta alla dessa olika personligheter som AT 

speglar och få dem att jobba mot samma mål. Människan gillar rutiner, då hon är ett vanedjur. 

Dock är människan också bekväm vilket medför svårigheter för AG att komma och ändra 

hennes rutiner.  AG måste förstå att det inte finns någon snabb lösning.  

Outtalade krav 

Det visade sig i rapporten att det som gör det svårt för AG är att AT sällan säger vad de tycker 

. Människor har outtalade förväntningar på varandra.  Finns det en outtalad förväntning på en 

dialog, kan resultatet bli att man även förväntar sig att den andra personen ska inse vad 

förväntningen är. 

Det finns krav som inte behöver uttalas rakt ut, självklara krav, såsom AG: krav på att AT ska 

komma i tid till jobbet. AT har i sin tur krav på att denne ska få gå hem för dagen när 

arbetsdagen passerat. Outtalade krav som däremot bör sägas rakt ut är till exempel när AT 

känner ett behov av feedback.  
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Som nämnts tidigare i rapporten verkar detta i sin tur bero på förhållandet mellan AT och AG. 

Till hur stor grad litar AT på AG?  ”Kommer jag att få beröm eller skit om jag berättar om ett 

problem? Eller kommer kanske AG berätta vidare som sin egen idé?” 

Darwin påstår att attityd är ett sätt för en människa att visa en särskild känsla. Ahrenfelt 

(2001) menar att en människa har en avsikt med allt hon gör.  En AT är smart, och vill väl, 

men attityden som uppstår och missnöjet denne visar, kan vara ett sätt att visa sitt outtalade 

krav. Detta visar på att outtalade krav inte alltid fungerar, då AG inte uppfattar beteendet på 

samma sätt. AG kan exempelvis uppfatta att AT endast vill ”djävlas” när AT visar missnöje. 

Outtalade krav uppfattas på olika sätt och kommer inte att leda framåt, vare sig det är till 

pojkvännen, modern eller AG. 

”Feedback ska bara komma från AG, trivsel ska bara komma från AT”  

Som rubriken ovan lyder verkar detta vara ett synsätt som finns hos de intervjuade företagen. 

AG är den enda som ska ge feedback och motivera, samt AT är den som ska stå för trivseln i 

företaget.  Det verkar inte ställas krav på att AT ska motivera och ge varandra feedback. 

Tvärtom verkar det finnas företag som inte vill förse AT med nära relationer. Då detta, enligt 

dem kan leda till slapphet och för stor hemmakänsla. Examensarbetarna vill istället se att AT 

ger varandra uppmuntran och feedback, för i slutändan är det arbetskollegorna man spenderar 

mest tid med.  

Examensarbetarnas egna tankar 

Företagen som intervjuades var framgångsrika företag. Företag som lärt sig vilka produkter 

som går hem hos kunderna, företag som lärt sig vilka marknader de ska överta, företag som 

lärt sig hur de ska skapa en miljö som ger ekonomisk vinning.  Någonstans på vägen glömde 

de emellertid bort den viktigaste delen i organisationen, den enskilda människan. För trots allt 

är det den enskilda människan som utgör organisationen, som utgör vinningen i företaget. När 

människorna går hem för dagen finns inte organisationen kvar. Det återstår endast en byggnad 

med maskiner, datorer och annan teknik. 

Arbetsmiljöverket har länge kämpat med att hjälpa företagen med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Dock kommer en förbättring inte ske, om företagen inte börjar se AT:s del i 

det hela. 

I grund och botten är det relationen som kommer att ge lönsamheten i företaget. För varje 

negativ mediebevakning, varje kvalitetsproblem och olycksfall i företagen, måste AG börja 

med att fokusera på människorna i företaget. Istället för att räkna på hur mediebevakningen 

påverkar försäljningen ska de undersöka hur mediabevakningen påverkar AT  

För den som vill och är nyfiken går det att efter detta kapitel läsa om förslag till förbättringar 

som examensarbetarna kommit fram till. Slutligen då examensarbetarna lovat en positiv 

framhållning i rapporten vill de avsluta med följande: 
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Figur 21: Några sista ord.  

”Det är trots allt aldrig 

försent med människor. 

En maskin kan bli 

omodern, en teori kan 

med tiden tappa sitt 

värde men en människa 

förblir nyskapande.”- 

Sandy och Sanja  
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8 Förslag till förbättringar 

8.1 Företagen lär sig av varandra 

Examensarbetarna insåg att ett sätt för företagen att utvecklas vidare inom sitt 

arbetsmiljöarbete är genom att lära sig från varandra.  Tanken med denna rapport är att lyfta 

fram faktorer som kan orsaka ett bristande arbetsmiljöarbete och inte att nedvärdera företagen. 

Examensarbetarna vill även visa att ett sätt att utvecklas är att diskutera med andra företag och 

lyfta fram varandras positiva sidor. Detta för att kunna göra förbättringar som de möjligtvis 

inte tänkt på innan.  

Företag A  

Företag A har ett särskilt system för riskbedömning som bygger på brainstorming. Där den 

egna rädslan för skador sätter siffran för prioritering. För att rädslan inte ska spåra ur till den 

grad att AT inte vågar arbeta längre kalibrerar AG ”rädslo kurvan ” Företag C har till exempel 

svårigheter med att få AT att förstå allvarligheten i riskerna då de blivit alltför avslappnade på 

arbetsplatsen och struntar därmed i vissa säkerhetsföreskrifter.  Företagen kan med hjälp av 

detta sätt involvera AT mer. Företaget tränar dessutom AT: s förmåga att se risker. Om AT får 

möjligheten att hitta egna risker kan detta leda till att de förstår allvarligheten i riskerna.  

Företag B 

Ett utmärkande drag för Företag B är att AT verkar förstå att det finns tydliga konsekvenser 

om dem inte följer säkerhetshanteringen. AT får därmed en större respekt för AG. På Företag 

A däremot finns det svårigheter med personalattityd . Det har gått tillräckligt långt att AT 

börjat kladda på väggarna samt att de medvetet struntar i att följa säkerhetsföreskrifterna, trots 

tydliga instruktioner på företagets intranät. Om Företag A lär av Företag B och går ut och 

visar att det finns tydliga konsekvenser när AT inte följer säkerheten kan detta bidra till en 

större auktoritet inom företaget.  

På Företag C finns det liknande svårigheter, AT kan tolkas som lata och försöker ta genvägar.  

Auktoriteten är inte lika hög som den borde vara då AT känner sig ”för” hemma. 

Säkerhetsföreskriften följs inte lika ordenligt som på Företag B. 

Företag B använder sig av ett belöningssystem. Hos Företag A använder de däremot inte sig 

av belöningssystem. AG i Företag A nämnde dessutom att det finns bristande förslag på 

förbättringar inom företaget. Enligt företaget kan detta bero på att AT känner sig förbisedd. 

Ett sätt för företaget kan då vara att de visar uppskattning. Om inte med belöningssystemet 

kan det göras med vardaglig feedback, vilket inte verkar finnas i lika stor grad hos Företag A.  

En annan faktor är att Företag B tar fram en arbetsmiljöpolicy utifrån vad de klarar av och inte 

mer. Företaget vet om sina begränsningar och agerar därefter. Företag D har däremot 

svårigheter med delegering av arbetsuppgifter. Därför kan det vara bra om de redan i sin 
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policy tittar på vad för kompetens AT har, samt vad de klarar av innan en delegering sker. 

Vidare kan detta minimera risken av att delegering sker till fel person.  

Både Företag B och D är företag där verksamheten är igång 24 timmar om dygnet året om och 

där nattarbete är rutin. I Företag B har AG större auktoritet då de är medvetna om de olyckor 

som kan inträffa under nattarbete som resultat av att AT är trött och okoncentrerad. I Företag 

B förekommer följande åsikt ”Du ska följa säkerhetsföreskrifterna så är det bara. Alternativet 

är uppsägning”.  

I Företag D förekommer också nattarbete. De med skift ses ungefär två till fyra gånger per år, 

medan resterande träffas en gång i månaden. AT som jobbar i skift är inte lika involverade i 

Företag D. Det ges dock en annan typ av frihet till AT där de låter denne själv styra över sin 

egen arbetsuppgift. Något som inte förekom i lika stor grad på Företag B. Forskaren nämnde 

att AT oftast behöver den friheten.  AT vill ha en del handlingsförmåga, vill ha ett eget 

ansvar.  

Företag C 

Hos Företag C finns en medvetenhet kring att klargöra för AT nyttan med att ta ansvar för sitt 

eget arbete. Detta gäller både arbetsmiljöansvaret och de dagliga arbetsuppgifterna.  Även om 

den stora hemmakänslan medför en viss lathet gällande säkerhetsföreskrifterna är 

hemmakänslan något att sträva efter hos dem andra företagen.  Företag A har till exempel 

svårigheter med personalattityd och inte lika stor samhörighet mellan AG och AT. En ökad 

hemmakänsla kan medföra en mindre outtalad frustration gentemot AG.  

Företag D 

Även Företag D har åtgärder när AT inte väljer att följa säkerhetsföreskrifterna. Åtgärden är i 

form av ett varningssystem där AT först meddelas muntligen och sedan skriftligen om det 

behövs.  

 Företag D strävar efter att ta egna initiativ genom att föra diskussioner när saker och ting går 

fel med andra dotterbolag i koncernen. I Företag A fick examensarbetarna intrycket av att 

företaget inte gör förändringar förrän krisen har kommit. De vet till exempel om att det finns 

ett visst missnöje men gör inget åt saken. Det råder en viss passivitet. Företag A kan lära sig 

av Företag D, genom att diskutera med andra företag för ett ständigt lärande.  

8.2 FMCEA 

 

Här nedan visas dem feleffekter som fick störst risktal med motivering. Till dessa feleffekter 

kommer förslag på förbättringar att ges i nästa kapitel.  Det finns inga riktlinjer för vad som är 

ett ”godkänt” risktal. Till denna rapport användes talen huvudsakligen till att prioritera bort 

dem feleffekter som inte fått lika högt risktal. Detta i sin tur på grund av tidsbrist.  

Huvudområde: Bristande kunskap   

Felsätt: Brister i delegering av förändringsuppgifter. 
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Felorsak: Brist på kompetent personal.  

Feleffekt: Förändringar/förbättringar begränsas.  

Risktal: 9x9x8=648 

Förklaring av risktalet:  

Sannolikheten att förändringarna/ förbättringarna begränsas är nio på grund av att det är 

bristen på kompetent personal som försvårar möjligheten att kunna genomföra 

begränsningarna.  Allvarlighetsgraden av att förändringar/förbättringar begränsas sattes även 

till nio då detta gör att verksamheten inte går framåt. Konkurrensen bland företagen ökar i allt 

högre takt idag, med fokus på ständig förbättring.  Sannolikheten att inte kunna upptäcka att 

förändringar/förbättringar begränsas är åtta. På vilket sätt förändringen/förbättringen 

begränsas spelar en avgörande roll för att kunna upptäckas, många gånger kan det vara svårt. 

Felsätt: AG vidtar inga åtgärder för att se till att samma misskötsel inte ska upprepas.  

Felorsak: Förutsättningar för att ta till sig kunskap/utbildning är olika för varje människa.  

Feleffekt: Riskerna uppstår lättare. 

Risktal: 9x10x7=630 

Förklaring av risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten ”Riskerna uppstår lättare” sker är nio. Anledningen till detta är 

att om inga åtgärder tas vid upprepade misskötsel såsom tillräcklig information för AT ökar 

feleffekten att risker uppstår lättare. Detta särskilt om man inte varierar informationen för att 

dem flesta ska kunna ta till sig kunskapen. Allvarlighetsgraden sattes till tio detta då det är 

viktigt att vara medveten om att risker kan uppstå lättare på grund av att varje människa kan 

tolka till exempelvis information på olika sätt. Sannolikheten att inte upptäcka feleffekten 

sattes till sju. Bara för att en risk sker lättare betyder det inte att en olycka kan hända. I 

verksamheten kan det finnas många risker som försvårar upptäckten av nya.  

Huvudområde: Relation AT-AG 

Felsätt: Bristande auktoritet hos AG.  

Felorsak: AG syns mycket i verksamheten. 

Feleffekt: Risker uppkommer lättare. 

Risktal: 7x10x7=490 

Förklaring till risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten ”Risker uppkommer lättare” sattes till sju, eftersom om AG syns 

mycket i verksamheten. Med att AG syns mycket i verksamheten menar examensarbetarna att 

antingen vill AG ha en vänskapsrelation till AT eller att AG vill vara med på allting. AG vill 
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veta hur AT gör sitt jobb på detaljnivå. Den förstnämnda kan leda till att då AT får svårigheter 

att ta AG på allvar. Den senare gör det svårt för AT att med frihet utöva arbetet på sitt sätt. 

Båda dessa sätt kan visa sig som bristande auktoritet hos AG. Att ”Risker uppkommer lättare” 

sattes till tio då detta kan öka chansen av olyckor. Sannolikheten att inte upptäcka feleffekten 

sattes till sju av samma anledning som ovan.  

Felsätt: Bristande förslag på förbättringar från AT. 

Felorsak: AG tillgodoser andra dagliga uppgifter.  

Feleffekt: AT trivs inte på arbetsplatsen. 

Risktal: 9x 10x5=450 

Förklaring till risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten ” AT trivs inte på arbetsplatsen” uppstår sattes till nio,  då om 

AT tillgodoser andra dagliga uppgifter än förslag på förbättringar kommer AT tillslut att inte 

trivas på grund av att denne känner sig förbisedd. Allvarlighetsgraden sattes till tio av den 

anledningen att den psykiska hälsan är minst lika viktig för AT:s välmående och 

arbetsprestation. Möjligheten att upptäcka detta beror på vilket sätt individen själv gör utlopp 

för, därmed sattes en femma.  

Huvudområde: Missnöje med nuvarande arbetssituation 

Felsätt: AT accepterar briser i nuvarande situation. 

Felorsak: Bristande information. 

Feleffekt: Risker uppkommer lättare. 

Risktal: 8x10x7=560 

 Förklaring till risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten” Risker uppkommer lättare” sattes till åtta på grund av bristande 

information. Detta har visat sig i att AT accepterar bristerna i nuvarande situationen då en viss 

attityd kan börja uppträda och AT slutar anstränga sig. Allvarlighetsgraden samt 

sannolikheten att inte upptäcka feleffekten är samma som tidigare, tio respektive sju. Detta 

med samma motivering som tidigare. 

Felsätt: Missnöje med arbetsuppgift/position. 

Felorsak: AG tillgodoser andra dagliga uppgifter. 

Feleffekt: AT tappar engagemanget för jobbet. 

Risktal: 9x9x6=486  

Förklaring till risktalet:  
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Sannolikheten att feleffekten ”AT tappar engagemanget för jobbet” sattes till nio. 

Anledningen till detta är att om inte AT uppmärksammas kan denne utöver otrivsel, som 

nämns i föregående förklaring, bidra till att AT tappar engagemanget för jobbet över tiden och 

arbetsuppgifterna. Allvarlighetsgraden sattes till nio eftersom att bristande engagemang inte 

behöver betyda att AT gör en mindre bra prestation utan att denne kanske endast görs det som 

krävs av honom och inte mer. Sannolikheten att inte upptäcka feleffekten sattes å andra sidan 

till en sexa. Med liknande motivering som tidigare, hur stor sannolikheten är att inte upptäcka 

att engagemanget saknas beror på hur mycket man väljer visa det. Dock kan det vara 

någorlunda svårare här om AT väljer att göra allt AG ber denne om även fast engagemanget 

inte finns där.  Det vill säga om AG tar initiativet till att be AT göra fler arbetsuppgifter än 

vad som ingår kan det blir svårare om denne inte tackar nej.  

Huvudområde: Attityd hos AG 

Felsätt: AG har vanan att förknippa handlingsplan med tidsbrist.  

Felorsak: AG har fått en negativ bild av en handlingsplan. 

Feleffekt: Handlingsplan följs inkorrekt. 

Risktal: 8x10x7= 560 

Förklaring till risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten ”Handlingsplan följs inkorrekt” sattes till åtta då det kanske inte 

är lika förekommande att det sker på grund av att AG har fått en negativ bild av 

handlingsplanen. Vidare sattes allvarlighetsgraden till tio då detta kan innebära att fler olyckor 

sker på grund av felaktiga åtgärder. Sannolikheten att inte upptäcka feleffekten sattes till sju, 

då detta beror mycket på hur till hur stor del av handlingsplanen det är som inte följs, därmed 

kan chansen vara mindre.  

Felsätt: AG slarvar med säkerhetshantering. 

Felorsak: AG vet inte hur de ska skriva säkerhetsföreskrifterna för att nå ut till AT. 

Feleffekt: Risker uppkommer lättare.  

Risktal: 9x10x7 =630 

Förklaring till risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten ”Risker uppkommer lättare” sattes till nio eftersom AG slarvar 

med säkerhetshantering genom att de inte vet hur de ska skriva säkerhetsföreskrifterna för att 

nå ut till AT. Vidare är det inte enkelt att skriva en säkerhetsföreskrift på så sätt att alla AT 

kan förstå vad de ska göra. Därav kan riskerna ske lättare. Allvarlighetsgraden sattes till tio av 

samma anledning som nämnd ovan. Sannolikheten att inte hitta feleffekten sattes till sju, är 

även här samma motivering som tidigare nämnts.  

 Huvudområde: Personal attityd 
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Felsätt: Oengagerade AT 

 

Felorsak: AG tillgodoser andra dagliga uppgifter.  

Feleffekt: AT trivs inte på arbetsplatsen. 

Risktal: 9x9x6=486 

Förklaring till risktalet:  

Se tidigare motivering vid val av risktal, här skiljer det sig i vilket sätt detta har visat sig för i 

verksamheten, det vill säga sannolikheten att AG inte upptäcker feleffekten.  

Felsätt: Vid fel av delegering har inte returnering skett. 

Felorsak: AT blir rädd för att inte bli inräknad vid nästa delegering. 

AT blir rädd att inte bli tagen på allvar. 

Feleffekt: Ohälsa hos AT. 

Risktal: 8x10x5=400 

Förklaring till risktalet:  

Sannolikheten att feleffekten ”Ohälsa hos AT” sker sattes till en åtta. Examensarbetarna satte 

inte siffran högre på grund av detta kan variera beroende på hur inställningen av returnering är 

på varje företag. Dock kan det vara att en AT vill visa sig duktig och tror att en returnering 

kan förminska denna bild. Allvarlighetsgraden sattes till siffran tio. Anledningen till detta är 

att om inte AT mår bra blir det svårt att kunna göra något i verksamheten, AT utgör hela 

verksamheten och bör därför prioriteras.  Sannolikheten att inte upptäckta feleffekten lades på 

fem. Detta beror av hur AT väljer att visa ohälsan och hur den visas utan att AT yttrar sig. 

8.3 Förslag till förbättringar/rekommendationer  

Rekommendationerna bygger inte på alldagliga tips utan mer konkreta idéer. De flesta vet att 

en ökad dialog är bra för verksamheten samt att en ständig dialog minskar risken för 

uppkomsten av ohälsa. Examensarbetarna strävar därmed efter egentänkande idéer.  Utöver 

detta strävar examensarbetarna efter förbättringar där alla i företaget ska hjälpas åt.  

Förslag på förbättringar till: Förändringar/förbättringar begränsas  

Lärande organisationer 

Då vår omvärld ständigt förbättras och den tekniska utvecklingen snabbt går framåt blir det 

alltmer viktigt med en lärande organisation. Det som igår var hög kvalité kan imorgon vara 

ointressant. Organisationer måste kunna åstadkomma bättre processer som ger högre kvalitet.
 

För att kunna åstadkomma nya bättre processer är kunskap en viktig förutsättning. Kunskap 
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finns hos enskilda individer men måste omsättas i en organisation för att kunna ge upphov till 

nya konkurrenskraftiga tankesätt. En lärande organisation måste vara sådan att 

 dess medlemmar har möjlighet att utveckla, erhålla och förmedla nya kunskaper.  

 dessa kunskaper sedan omsätts i organisationsförnyelser och i ständiga 

förbättringar(Bergman, Forsberg 1997). 

 

För att organisationer, såsom Arbetsmiljöverket ska behålla sin betydelsefulla roll i 

arbetsmiljöarbete måste Verket fortsätta vara en ständigt lärande organisation, med 

moderniserande tankesätt, nya verktyg och moderna sätt att möta utvecklingen i samhället. 

Modernisera synen på AT 

AG måste förnya det gamla tänket som handlar om att ”lydiga” AT är duktiga AT. Lydighet 

är enligt examensarbetarna ett annat ord för passivitet. Här uppmanar examensarbetarna inte 

AT till att tänja på säkerhetsföreskrifterna. Dock menar examensarbetarna att, för att 

förändringar ska ske måste företag omringa sig med engagerade människor som inte alltid är 

lydiga.  

En arbetsplats bör inte ha ett slutet system, då det finns flera olika sätt att uppnå bra resultat.  

Två kirurger utför inte samma operation exakt likadant, dock får de båda oftast samma 

resultat. Målen för alla AT ska vara detsamma, dock ska vägen dit vara skilja sig. Om ett 

företag vill ha förändringar samt förbättringar måste de tänja på de hårda reglerna. Enligt 

”Förändring som tillstånd” får inte ett företag betraktas som ett slutet system då den består av 

människor och människan är ett helt öppet system(Bergman, Forsberg 1997). Som exempel 

går att nämna skillnaden mellan Företag B och D där den sistnämnda låter AT ha en större 

handlingsfrihet. I Företag B har AT inte lika stor valmöjlighet kring att ta risker då de 

”granskas” av skyddsombud samt gemensamma arbetskamrater.  Det tål att återigen nämnas 

att examensarbetarna inte uppmanar AT till att slarva med säkerheten. Examensarbetarna 

menar att AT måste få känna sig fri nog till att våga föreslå/testa förändringar.  

Förslag på förbättringar till: Riskerna uppstår lättare  

Med risker som uppstår lättare måste handlingsplan och riskbedömning ske korrekt. AG 

måste inse att riskbedömning och handlingsplan är något som kontinuerligt ska göras i 

arbetet. Riskbilden i företaget ändras hela tiden. Nya risker uppstår ofta och dessa måste i sin 

tur riskbedömas. Större företag har enklare för SAM, då de oftast har en anställd som jobbar 

med systematiskt arbetsmiljöarbete. Men i mindre företag jobbar chefen med arbetsmiljön 

vilket har sina nackdelar, i form av att de oftast inte har tid, saknar relevant kunskap samt inte 

känner till vad som är lagligt/olagligt i den egna verksamheten.  

AV måste förse AG med mer utbildningsmaterial som är indelat i olika branscher. Alla 

branscher ser annorlunda ut. Byggarbetsplatser och butiksjobb är till exempel olika med 

diverse förekommande brister.  
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AG är också människor och de försöker. Det är inte lätt för AG då denne på grund av tidsbrist 

anser annat vara viktigare, så som försäljning och att hitta nya kunder. AV måste därmed 

hjälpa AG att på ett snabbt och effektivt sätt hitta risker och hitta åtgärder. Ett hjälpmedel kan 

vara en arsenal med exempel på vilka brister som kan uppstå i en bransch. En annan kan vara 

en redan färdigskriven mall för handlingsplan inriktad i olika verksamheter med redan skrivna 

risker där företag bara kan checka av om risken finns i den egna verksamheten. Riskerna går 

självklart att tas bort ur den färdigskrivna mallen då de inte behöver ha exakt likadana risker 

trots samma bransch . På detta sätt kommer företag få tips på vilka risker som kan förekomma 

i den egna verksamheten. Ibland finns risker som de överhuvudtaget inte tänkt på.  

Med en färdigskriven ”mall” kommer AG att veta vad för typ av risker den ska leta efter. En 

annan fördel är tidsbesparingen. Ju mindre tid AT behöver lägga på formalia desto större är 

chansen att AG utför ett väl systematiskt arbete. 

Dessa mallar som kommer att variera branschvis bör finnas på Arbetsmiljöverkets hemsida.  

Genom att dela in företagen i olika branscher behöver AG ”endast” följa branschriktningen 

vilket examensarbetarna tror kan leda till att arbetsmiljölagen enklare uppfylls. Företagen får 

en ökad kunskap kring specifika risker och faror i den egna verksamheten. 

 

Figur 22: Tankar kring handlingsplan.  

”Slarvar någon av oss drabbar det hela branschen negativt” 

Enligt Svenska handel och Fast Food (2009), Säker mat i servicehandeln, är indelning i 

branschriktlinjer en bra hjälp då man vill få företag att uppfylla lagkrav. Enligt dem bidrar 

branschriktlinjer till att säkra en gemensam nivå i företagens dagliga arbete.”Slarvar någon av 

oss drabbar det hela branschen negativt”.    

Detta tankesätt borde alla företag ha. Dels då AG känner sig delaktig i en kedja. Genom att 

förse AG med insikten att slarv inte bara påverkar deras AT, utan hela branschen i sig, 

kommer en större vikt läggas i att inte slarva. Företagen måste förstå att om de gör illa ifrån 

sig kommer inte synen på endast deras företag försämras utan synen på branschen i sin helhet. 

Företagare är stolta över sin bransch, stolta över det de gör. Hårfrisörskan i Lund och 

bilmekanikern i Stockholm, har båda något gemensamt. De brinner oftast för det de gör och 

känner samhörighet med andra hårsalonger och bilverkstäder runt om i landet. Genom att visa 
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hur slarv påverkar hela branschen i sig som Svenska handel och Fast Food yrkar, kan en större 

försiktighet uppnås. 

Förslag på förbättringar till: AT uppmärksammas inte 

Examensarbetarna har på Kungliga Tekniska högskolan fått lära sig att det är viktigt att hitta 

flaskhalsar i produktionsprocesser. Dock är det minst lika viktigt att hitta dessa inom 

avdelningar och hos individer som inte fungerar tillräckligt bra, och utveckla dessa mot 

uppsatta mål. Det är viktigt att öka individens eller AT:s förmåga till ansvar och att agera 

självständigt och integrerat med företagets kultur och mål. För att AT ska veta huruvida hon 

lyckas med det måste hon erhålla daglig feedback, och inte bara från AG. Tonvikten måste 

ligga i att AT själva ger varandra kontinuerlig feedback, då AG inte alltid kan närvara på 

arbetsplatsen. Det är AT som mestadels ser varandra, därmed måste de ha en kontinuerlig 

dialog . AT måste sträva efter att ständigt lära av varandra. Utöver kontinuerlig feedback i 

vardagliga arbetet kan personalen en gång i månaden göra övningar där de får ge varandra och 

närmsta chef feedback. Detta kommer att stärka företaget men bör brytas ned avdelningsvis.  

Enligt Bo Ahrenfelt (2001)har människan en avsikt i det hon gör. Enligt den humanistiska 

traditionen är människans slutmål ett personligt självförverkligande. Målinriktning finns 

således biologiskt medfött i denne. Detta syns i vardagen. Från det att hon vaknar till dess att 

hon går och lägger sig arbetar människan med mål. Allt från bedömning av vädret innan 

påklädnad på morgonen till att hon åker till sin arbetsplats varje dag. Det är inte heller helt 

okänt att människan ställer sig frågan ” Vad ska jag göra med mitt liv?” I den frågan ligger en 

målformulering till nya och ännu inte identifierade mål i livet. Detta mänskliga behov av 

skapande måste hållas i liv och utnyttjas. Genom att uppmärksamma och stimulera AT kan 

företaget bara vinna.  

Stimulering av AT sker genom att låta dennes potential komma till uttryck och få en större 

personlig frihet. Detta innebär inte att AT utan begränsningar ska få välja vilken arbetsuppgift 

hon ska företa, trots eventuell bristande kunskap, istället betyder det att AT måste få en större 

frihet för utveckling. Det kan ske genom att hon exempelvis får en timma i veckan till att ägna 

sig åt vad hon vill. Personlig utveckling, studera hur andra AT arbetar, läsa böcker och dylikt. 

Detta för att se till, att det skapas en situation där människans mål tenderar att 

uppstå(Ahrenfelt 2001).  

Förslag på förbättringar till: Ohälsa hos AT 

Hälsobokslut  

För att se till att ohälsa inte drabbar ett företag och en AT kan företaget välja att göra ett 

hälsobokslut. Syftet med hälsobokslutet är att komplettera det ekonomiska bokslutet med en 

redovisning av andra värden i organisationen. Hälsobokslutet synliggör personalens hälsa i 

mätbara nyckeltal. Det ger företag möjlighet att koppla ihop hälsofrågor med den ekonomiska 

styrningen i företaget, med detta får företaget se den ekonomiska utdelningen av ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete på lång sikt. Exempel på mått och nyckeltal kan vara 

Skyddsronder, antal skyddsronder under året och antalet förbättringsförslag samt åtgärder de 
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lett till. Långtidsfriska, andelen AT som inte varit sjukskrivna under tre år. Övertid i procent 

av arbetad tid; antalet övertidstimmar i förhållande till antalet arbetade timmar. 

”Hälsodagar” 

Ohälsa hos AT går att förhindra endast om AG inser värdet i att ha en frisk AT. AG behöver 

få klart för sig hur mycket de och verksamheten tjänar på att ha friska AT. Enligt ”Handbok 

för bättre arbetsmiljö” kostar en korttidssjukskrivning på 14 dagar cirka 18000 kronor 

(Prevent 2009). Inspektörer måste få AG att inse detta genom att vid besök visa kalkyleringar 

på hur mycket detta skulle kosta företagen . Inspektörer måste istället för att ta med” 

alldagliga” argument såsom; en frisk AT är en glad AT eller en frisk AT är en bättre 

producerande AT, fokusera på att räkna på hur mycket AG i kronor tjänar på att hålla sina AT 

friska. 

Endast då AG förstår vikten av friska AT kan en ohälsa bearbetas genom till exempel fler 

hälsodagar. En AT kan skickas på ”hälsodagar” där de får lära sig, om hur de tillsammans kan 

hjälpa varandra till en bättre hälsa. På samma sätt som skyddsombudet ligger på AT om denne 

slarvar med hörselskydd måste AT ta vara på varandra om de märker att en arbetskamrat till 

exempel lyfter fel. 

Genom  hälsodagar utbildas AT och  tillförses ”rollen” som egna inspektörer gentemot andra 

AT.  Detta kommer leda till delaktighet i arbetsmiljöarbetet samt får AT känna att de utför ett 

meningsfullt arbete då de tar hand om andra AT. 

Detta kan även ha någon form av belöningssystem. På så sätt belönas AT vid egna initiativ till 

bättre arbetsmiljö. 

Modernisering av Arbetsmiljöverket – ” Det nya Arbetsmiljöverket” 

Avslutningsvis vill examensarbetarna ge tips som har kvalitet i fokus. 

 

Kvalitetsmässan 

Vartannat år sedan starten 1989 hålls en kvalitetsmässa i Göteborg. Syftet med mässan är att 

stödja och stimulera utvecklingen av verksamheter för att uppnå en ökad kvalitet och 

effektivitet. Kvalitetsmässan är Europas ledande konferens och fackmässa inom verksamhets 

och samhällsutveckling. Under mässan möts näringslivet och de gemensamma 

verksamheterna för att växla erfarenheter, knyta affärskontakter och bilda en åsikt kring 

framtidens samhälle.   

Mässan ägs av Göteborgs stad och Västra Götalansregionen. Den drivs dock utan 

vinstutdelande syfte till nytta för Sveriges utveckling. Verksamheten styrs i högsta grad av en 

ägargrupp som består av regiondirektören i Västra Götalandsregionen och stadsdirektören i 

Göteborg. 

Kvalitetsmässan arrangerar tävlingen om Sveriges modernaste myndighet.  De bedöms utifrån 

fyra olika huvudkriterier: 
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 Kvalitet, effektivitet och enkelhet 

 Kompetenta och engagerade medarbetare 

 Förnyelse och innovation  

 Hållbar och miljömedveten utveckling 

Skatteverket tog 15 november förra året emot priset som Sveriges modernaste myndighet. 

Detta pris fick de enligt motivering för att de bland annat är bra på att samverka, och för att de 

ständigt är på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag. ”Det 

nya populära Skatteverket”.  Detta visar hur stor vikt samhället lägger på en ständig 

modernisering och utveckling av organisationer, en ständigt lärande organisation som letar 

efter nya lösningar(Skatteverket 2012) . 

Arbetsmiljöverket bör därmed förnya sin image, och förnya sin reklamkampanj. ”Det nya 

Arbetsmiljöverket”. Istället för att visa vilka som misslyckat med arbetsmiljöarbetet bör det 

göras kampanjer som visar företag som lyckats med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Glada, roliga reklamkampanjer som får företagen att tänka ” kan de, kan vi”. 

Arbetsmiljöverket bör synas mer i samhället. Enligt Amimi(2011) satsade Verket fem 

miljoner kronor mellan perioden januari till november 2011 på kommunikationstjänster. De 

har därmed tillräckliga medel för att satsa på en kampanj vid namn ” det nya 

Arbetsmiljöverket ” där de visar en modernisering av ett verk där människan sätts i fokus. Där 

AG får lära sig hur man motiverar sina AT. Det bör erbjudas diskussionskvällar där olika 

egen företagare får träffas och diskutera hur de sköter arbetsmiljön samt att det bjuds in olika 

kända profiler som får föreläsa kring arbetsmiljö 

Med en storsatsning i en förnyad kampanj kan verket även se till att nå ut till fler människor. 

Enligt intervjun med en inspektör på Verket finns det en grupp som inte vet vilka de är . Det 

gäller mer företag med utländska ägare. Det har hänt att inspektörer besökt företag som säger 

att verket redan varit där i onsdags, medan det i själva verket var företagshälsovården som 

besökte de. Verket bör därmed satsa på större kampanjer för att få ut sig själva ännu mer i 

samhället.  

AG på Företag B, tryckeriet, berättade att deras AT inte lyssnade när interna föreläste och gav 

tips kring god arbetsmiljö. De valde istället att lyssna på externa då de slapp ”den gnälliga 

AG”. Denna attityd skulle kunna finnas hos AG gentemot Arbetsmiljöverket. Då 

arbetsmiljöverket är experter på arbetsmiljö kan ett visst hot finnas gentemot Verket. Intervju 

med inspektör på Arbetsmiljöverket berättade att de ofta märker att AG är nervösa och tänker: 

Vad ska de göra nu, vad kommer det kosta mig? Vad kommer hända nu? Därför är det bra om 

Arbetsmiljöverket gör en satsning på att även de hyra in ”externa”, kända profiler i samhället 

som kan dela med sig av deras syn på god arbetsmiljö. Kända profiler i Sverige som gör 

påståenden som ” Jag tycker god arbetsmiljö är roligt.” 
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9 Utvärdering av arbetets tillvägagångssätt  

9.1 Kritik mot arbetet  

Trovärdigheten 

Då intervjuerna var djupintervjuer med många frågor skickades frågeformuläret ut till 

företagen ett par dagar innan intervjun. Detta gjordes dels för att AG skulle ha ta tid att ta 

fram siffror kring bland annat korttidsfrånvaro och dels för att företaget skulle vara beredda 

på mängden frågor. Att intervjufrågorna skickades iväg innan går att diskutera huruvida 

trovärdiga svaren blev. AG fick se frågorna innan själva intervjun och har därmed haft tid på 

sig att bestämma vilken information de vill ge och vilken information de vill hålla för sig 

själva. De har därför haft tiden att vinkla svaren på frågorna. Det handlar nödvändigtvis inte 

om att de vill dölja saker, utan mer att de vill visa att det faktiskt är en bra verksamhet. De kan 

därför redan ha bestämt innan besöket vilken bild de vill ge av företaget. Då två av företagen 

haft dödsfall och mediaövervakning är det inte konstigt om de såg den offentliga 

examensrapporten från Kungliga Tekniska högskolan som ett tillfälle där de, utan att behöva 

betala kan ge den bild av företaget de anser vara rätt. AG kan välja att vinkla svaren i förväg 

för att ge den bild av företaget som de själva önskar.   

I detta fall vet examensarbetarna inte hur pålitliga intervjuerna faktiskt är, ingen säger 

egentligen vad de tycker, varken AG eller AT. Vilket i sin tur kan dra paralleller till svensk 

attityd i allmänhet, där man är aningen konflikträdd och hellre väljer att yttra sina åsikter på 

en afterwork än i personalrummet, då det finns en risk att åsikten kan gå vidare till AG. Vem 

ska examensarbetarna tro på? Är det AG som skyller ifrån sig på AT eller AT som verkar vara 

ovetandes? 

Objektiviteten  

Sedan måste det diskuteras kring huruvida examensarbetarna varit objektiva till de 

intervjuade. Under intervjuerna kom de på sig själva lägga in egna åsikter kring de 

intervjuade. Som exempel kan nämnas att ena examensarbetarens spontana reaktion till ett av 

företagen och AG var att denne ville dölja något då AG var kortfattad och inte svarade direkt 

på frågorna. Den andra examensarbetaren fick däremot bilden av en man som brydde sig om 

sitt företag och inte hade mycket att säga då denne var rak på sak och sa det som behövdes . 

Hur objektiva har examensarbetarna egentligen varit under intervjuerna? Hur stor del av deras 

egna känslor påverkade materialet?  

Det positiva i detta fall var att examensarbetarna var två personer, vilket gjorde att de 

ifrågasatte varandra. Enligt en rapport från en tidigare ingenjör på Kungliga Tekniska 

högskolan (2007)  skrev, måste en intervjuare ha ett objektivt förhållningssätt. Det uppstår en 

dynamik i en intervjusituation, då vi är människor och reagerar på varandra. Detta är något 

man inte ska blunda för, dock får det inte ta över intervjusituationen.  Som intervjuare måste 

man bortse från sig själv och vad man känner . Bortse från den egna referensramen och 

tidigare kunskap. Se till att inte påverka intervjuobjektets svar genom att öppet visa gillande 

eller ogillande. Ömsesidig påverkan beror på vilken intervjusituation och syftet med intervjun 
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är. Intervjuerna som utfördes i denna rapport handlar om ett känsligt ämne, brister kring 

SAM-föreskriften, som hos vissa av intervjuade företag lett till döden.  I detta fall finns en 

ömsesidig sympati redan från början. När examensarbetarna sedan välkomnades till företagen, 

när de öppnade sig och lät under en längre intervju ta del av deras verksamhet, fick de en 

relation till de intervjuade. Denna relation kan även leda till att intervjuobjektet får en sympati 

av intervjuarna. Dock var examensarbetarna två ifrågasättande individer, vilket gjorde att en 

objektiv syn var enklare i detta fall. Större delen av tiden gick åt att ifrågasätta och nästan 

förarga varandra med eftertankar.  

9.2 Styrka i arbetet  

Eget initiativ 

Då examensarbetarna är två vetgiriga kvinnor la de tid på att ta reda på svaret vid eventuella 

uppkomna frågor. Var det något de undrade kontaktade de omedelbart någon som kunde svara 

på deras frågor. För att ytterligare öka validiteten i arbetet valde examensarbetarna att ta 

kontakt med både en forskare samt inspektör för att säkerställa sina resultat.  

Ifrågasättande  

Som tidigare nämnt ifrågasatte examensarbetarna varandras uppfattning av intervjuerna för att 

säkerställa objektiviteten. Examensarbetarna kom på sig själva använda 5 V= 1 H utan att ha 

planerat detta. Vilket är en metod som används i kvalitetsteknik . Genom att fem gånger fråga 

sig själva varför de tyckte som de gjorde, lärde examensarbetarna sig att skilja på om de var 

objektiva eller inte. Som exempel går att nämna känslorna som uppkom under intervjuerna. 

Genom att fråga varandra varför de fått den åsikt de fått genom att ställa frågan ”varför” fem 

gånger, lyckades de lista ut hur examensarbetarna resonerat och vad som påverkat dem att 

känna som de gjorde.  

Prioritering av resultat  

På grund av den mängd data som examensarbetarna fick utifrån intervjuerna, var de tvungna 

att begränsa dessa. Detta även för att materialet inte skulle bli spretigt. Till följd av den 

begränsade tid som fanns till förfogande var de tvungna att prioritera orsakerna.  
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MUNTLIGA  

Personerna som intervjuades under arbetets gång är anonyma och tas därför inte med här.  
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Bilagor 

BILGA 1: Sammanställning av intervjuer 

Intervjuer i huvudområden  (vänster) och klasser (höger)  
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BILAGA 2: Orsak – verkan – diagram  

Mall: FÖRETAG A  
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BILAGA 3: FMECA - mall  
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BILAGA 4: Sjukfrånvarokostnad  

Sjukfrånvarokostnad 

För att visa företagen lönsamheten för investeringar i bättre arbetsmiljö, är det bäst om man 

visar kostnaden för en sjukfrånvaro.  Nedan kommer en sammanställning som 

examensarbetarna gjort för att visa hur mycket en minskad sjukfrånvarotimme är värd i 

kronor.  

Kostnaden för att ha en anställd en vanlig arbetsdag, kr/timme 

Ersättningsnivå 100 procent 

Lön:  160 

Semesterlön:  19 

Arbetsgivaravgifter: 56 

Summa:  235 

OH-kostnader  32 

Summa kostnader: 267 kronor/timme 

Sjukskrivning (ungefärliga kostnader) kr/timme 

Dag 1 (0 %) Dag 2-14(80 %) 

Sjuklön:  0 128 

Semesterlön:  19 19 

Arbetsgivaravgifter: 6 46 

Summa:  25 193 

OH-kostnader:  32 32 

Summa kostnader: 57 225 

(Försäkringskassan, 2012) 

 

En korttidssjukskrivning på 14 dagar kostar (1 x 8 x 57+(13 x 8 x 225))=23856 kronor 

En frisk AT kostar på 14 dagar (14 x 8 x 267)=29904 kronor  

 

I kalkylen nämns OH-kostnader som kostnader för gemensam styrning, samordning, 

administration och lokaler. Uträkningen tar inte hänsyn till AT:s bidrag till företagets 

lönsamhet. En frisk AT kostar 29904 kronor men då producerar denne för företaget. Denna 

producerande del förlorar företaget på då hon är sjukskriven. Samt tillkommer bland annat 

vikariat kostnader. Detta leder i slutändan till att företaget förlorar pengar på att ha 

sjukskrivna AT. 
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