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Sammanfattning

Hälsopromotion inom arbetslivet bygger p̊a att skapa nya villkor som
främjar hälsan. Detta kan ske genom att antingen p̊averka faktorer i
den omgivande arbetsmiljön eller genom p̊averkan av arbetstagarnas
levnadsvanor.

Problemet som tas upp i detta arbete är att dagens systematis-
ka arbetsmiljöarbete endast riktar in sig mot risker som redan finns
inom företaget, istället för att arbeta med att främja personalens
hälsa för att p̊a s̊a sätt h̊alla dem friska s̊a att de kan prestera p̊a
bästa sätt. Syftet med detta examensarbete var därför att inom olika
företag granska delar av deras systematiska arbetsmiljöarbete, med
fokus p̊a skyddsronder, utifr̊an ett hälsoinriktat perspektiv för att
se om hälsopromotion skulle kunna bli en del av skyddsronderna i
framtiden.

Som grund till resultatet i studien användes tre olika företag. Fr̊an
dessa företag intervjuades VD eller avdelningschef samt företagens
skyddsombud. Dessutom samlades skyddsprotokoll fr̊an de olika
företagen in. Resultatet som framkom utifr̊an de svar som gavs i
intervjuerna och det som kunde utläsas fr̊an skyddsprotokollen var
att inga specifika hälsopromotiva aspekter togs upp i dagens syste-
matiska arbetsmiljöarbete. Det fanns heller ingen kunskap om vad
hälsopromotion innebar hos de medverkande företagen men under in-
tervjuerna kunde änd̊a det hälsopromotiva tänket ses i vissa svar. De
intervjuade företagen ans̊ag själva att hälsopromotion skulle kunna
bli en del i dagens systematiska arbetsmiljöarbete. Detta genom ut-
bildningar, föreläsningar och målsättningar där företagshälsov̊arden
kunde komma att spela en stor roll.

En god arbetsmiljö utgörs av gemenskap, aktiv friskv̊ard, eget
ansvar, bra fysisk arbetsmiljö och välfungerande ledarskap. Därmed
finns stora förhoppningar om att hälsopromotion som en del av dagens
skyddsronder skulle kunna hjälpa företag till att bli en hälsosammare
arbetsplats med friska, hälsosamma och välmående arbetstagare.
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Abstract

Workplace health promotion is based on creating new conditions that
promote health. This can be achieved by either affecting the factors
in the work environment or through the effects of the lifestyle of the
workers.

The problem addressed in this work is that today’s systematic
work of environmental management only focuses on risks that already
exist within the company, instead of working with promotion of health
of the employee and thereby keep them healthy so that they can
perform optimally.

The aim of the thesis was to examine existing safety inspections
from a health oriented perspective from different companies with the
goal to see how today’s systematic work of environmental manage-
ment is integrated within their work plan. Furthermore to examine if
health promotion could be a part of the systematic work of environ-
mental management in the future.

To get information for the study three different companies were
contacted. The manager and the safety supervisor from each company
were interviewed and the safety protocols from the different compa-
nies were collected. Based on the answers from the interviews and
the information gathered from the safety protocols, no specific health
promotion aspect could be found in today’s systematic work environ-
mental management. The participating companies had no knowledge
of the implication of the health promotion aspect, but during the
interviews some health promoting ways of thinking was seen in the
answers from the respondents. According to the interviewed compa-
nies, health promotion could be a part of today’s safety inspections
through education, lectures and by setting goals where occupational
health services could play a major role.

A healthy work environment is based on companionship, health
preservation, individual responsibility, good physical work environ-
ment and effective leadership. There is great hope that health pro-
motion as a part of today’s safety inspections could help businesses
to become better with healthier employees.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

N̊agra av de viktigaste faktorerna för att en arbetsplats ska fungera
optimalt och vara lönsam är att de människor som arbetar där har rätt
kompetens, känner sig motiverade och orkar arbeta. D̊a människor
mår bra och fungerar som de ska leder det till en ökad arbetsprestation
och bättre kvalitet p̊a det som produceras, vare sig det är produkter
eller tjänster/ service. Anledningen till detta är att människor arbe-
tar som bäst d̊a de känner arbetsglädje, stolthet och välbefinnande
(?). I dagens arbetsverksamhet har individen mer och mer hamnat i
skymundan bakom företagets vinst och kvalitet. Nya organisations-
och arbetsformer har införts som innebär mer krävande arbeten för
människorna, b̊ade fysiskt och psykiskt, där specifika gränser sak-
nas (???). De ökade kraven och arbetsintensiteten har inte enbart
p̊averkat sjukfr̊anvaron, utan även sjuknärvaron p̊a arbetet, vilket in-
nebär att personer som är sjuka och borde stannat hemma g̊ar till
arbetet änd̊a (??).

Som hjälp för att säkerställa en bra och förebyggande arbets-
miljö finns det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som bland
annat syftar till att uppmärksamma d̊aliga fysiska och psykosocia-
la arbetsförh̊allanden (?). Detta arbete ska ske som en naturlig del i
den dagliga verksamheten och undersökning av den fysiska och psy-
kosociala arbetsmiljön ska ske regelbundet. En viktig del i det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet är skyddsronderna som är en genomg̊ang
av verksamheterna med syfte att upptäcka eventuella fel och brister
som senare kan leda till olika slags risker s̊asom exempelvis olycks-
fallsrisker eller säkerhetsrisker (?).

Health promotion eller hälsopromotion avser att skapa en miljö
som innebär att hälsa kan bevaras och utvecklas. Hälsopromotion
handlar om hälsofrämjande arbete i ett sammanhang, en arena ex-
empelvis arbetsplatsen, där fysiska, emotionella, psykosociala, organi-
satoriska och ekonomiska faktorer vägs in. Det kan ses som en strategi
för att utveckla hälsan p̊a arbetsplatsen och det finns en stark am-
bition att utveckla denna strategi till väl fungerande processer som
verkligen bidrar till bättre hälsa för människor och friskare organisa-
tioner (?).

Dagens skyddsronder och systematiska arbetsmiljöarbete riktar
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Hälsopromotion i det systematiska arbetsmiljöarbetet

endast in sig mot risker som redan finns inom företaget och att
förebygga och skydda mot dessa. De risker som syftas p̊a är risker i den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön som exempelvis olycksfallsrisker
(??). Att främja hälsa är väldigt viktigt för att personalen ska h̊alla
sig frisk och prestera p̊a bästa sätt. Att kunna införa hälsopromotion
inom skyddsronden skulle därmed kunna hjälpa företagen att h̊alla
sina anställda friskare och mer välmående, vilket kan ge förbättrad
prestationsförmåga och ökad stresst̊alighet och därmed bättre livs-
kvalitet (?).

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete var att granska hur och i vilken mån
hälsopromotiva aspekter ing̊ar i det systematiska arbetsmiljöarbetet
i tre olika företag.

1.3 Fr̊agesällning

• Hur tas hälsopromotiva aspekter upp i dagens skyddsronder?

• I vilken m̊an finns hälsopromotiva aspekter med i de skydds-
protokoll/ checklistor som används vid skyddsronderna?

• Vilken kunskap har skyddsombud och chefer om begreppet
hälsopromotion?

• P̊a vilket sätt integrerar företagen hälsopromotiva aspekter i
deras systematiska arbetsmiljöarbete?

2
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2 Teori

2.1 Hälsa och arbetsmiljö

Hälsa kan definieras p̊a olika sätt men enligt Winroth och Rydqvist,
2008 är hälsa ”Att m̊a bra och att ha tillräckliga resurser för att kla-
ra vardagens krav och för att kunna förverkliga personliga m̊al”. Det
finns m̊anga faktorer som p̊averkar hälsan men n̊agra av de viktigaste
huvudkategorierna är den omgivande miljö, levnadsvanor och gene-
tiska faktorer och arv. Den omgivande miljön innefattar arbete och
individuella omständigheter, exempelvis relationer. Levnadsvanor in-
nefattar exempelvis matvanor, fysisk aktivitet, sömn och värderingar
(?).

Arbetsmiljö innebär allt som p̊averkar en människa i arbetet,
det vill säga b̊ade den fysiska och den psykosociala omgivningen.
En god arbetsmiljö innebär ändamålsenliga lokaler med s̊a f̊a fy-
siska risker i omgivningen som möjligt och en miljö där de an-
ställda kan utvecklas b̊ade personligt och yrkesmässigt. Den person-
liga och yrkesmässiga utvecklingen sker genom möjlighet till med-
verkan och p̊averkan i utformningen av den egna arbetssituationen
och i förändrings- och utvecklingsarbetet som rör det egna arbetet
(??). Som hjälp för att uppn̊a en god fysisk och psykosocial arbets-
miljö finns Arbetsmiljölagen (AML). Ändamålet med denna lag är
just att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, anpassa arbetet ef-
ter olika individer och förutsättningar, skapa variation i arbetet samt
social kontakt och samarbete (?). Enligt Världshälsoorganisationen
(WHO) anses en hälsosam arbetsplats vara en plats där arbetsta-
gare och ledning/chefer samarbetar för att skapa en kontinuerlig
förbättringsprocess. Detta för att skydda och främja hälsa, säkerhet
och välbefinnande hos alla arbetstagare och även skapa en h̊allbarhet
i arbetslivet genom att ta hänsyn till behoven p̊a de olika niv̊aerna
som finns inom en organisation (??).

En anledning till att det är s̊a viktigt att skapa en god arbetsmiljö
är att en stor del av den svenska vuxna (15-74 år) befolkningen, 73,8
% av männen och 69,1 % av kvinnorna, enligt statistik räknas till
den relativa arbetskraften (?). Dessa män och kvinnor spenderar stora
delar av sin vakna tid p̊a arbetet vilket gör arbetsplatsen till en viktig
del i deras liv. P̊a grund av att s̊a mycket tid spenderas p̊a arbetet
riskerar en krävande arbetsmiljö ge upphov till ohälsa. För att vända
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p̊a det skulle dock positiva omständigheter kunna främja hälsan och
leda till förbättrad hälsa utifr̊an fysiska, psykiska och sociala aspekter
(??).

Dagens arbetsmiljöarbete handlar till stor del om ett förebyggande
arbete av ohälsa och olycksfall i den fysiska och psykosociala arbets-
miljön (?). Genom att även arbeta hälsofrämjande med faktorer som
främjar hälsa och stärker individ, grupp och företag skulle en större
bredd i arbetsmiljöarbetet skapas. Ett redskap som används för att
bidra till denna typ av arbetsmiljöarbete är friskfaktorer. Friskfakto-
rer är de faktorer som f̊ar människor att må bra och trivas. Genom
att aktivt arbeta med friskfaktorer kan det friska undersökas, beva-
ras och sedan utvecklas. Detta genom att en helhetssyn skapas av
b̊ade människa och miljö, där b̊ade arbete och fritid är involverade
och därmed skapar och stimulerar trivsel, utveckling och prestation
s̊aväl p̊a arbetsplats som hemma (??). Det finns många olika tankar
och förslag om vilka faktorer som är bra för hälsan och fler och fler
forskare intresserar sig för att ta reda p̊a vilka friskfaktorer som finns
i olika sammanhang där fokus de senaste åren legat p̊a arbetslivets
friskfaktorer (?). Exempel p̊a olika friskfaktorer inom arbetslivet är
(??):

• Variation och utveckling i arbetet

• Gemenskap

• Friskv̊ard i arbetet

• Eget ansvar

• Bra fysisk arbetsmiljö

Trots den kunskap som finns om vad som skapar en god arbets-
miljö och den lag vi har i form av Arbetsmiljölagen (AML) lever inte
alla arbetsplatser upp till de krav som finns p̊a hälsosamma arbets-
villkor. D̊a alla människor är individuella reagerar vi olika p̊a en viss
arbetsmiljö eller situation, vilket innebär att en d̊alig arbetsmiljö för
en person kan vara en acceptabel arbetsmiljö för andra. Trots att
människor reagerar olika st̊ar det faktum kvar att identifierbara fak-
torer antingen p̊averkar hälsan positivt eller negativt (?).

4
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2.1.1 Tidigare forskning

Ett flertal studier har gjorts för att undersöka vilka faktorer som
skapar en hälsosam arbetsplats.

En studie som gjordes p̊a fyra olika arbetsplatser med l̊ag sjuk-
fr̊anvaro i Sverige visade att det framförallt var fyra huvudkategorier
av hälsofaktorer som speglade en hälsosam arbetsplats (?):

• Bra arbetsmiljö

• Aktiv friskv̊ard

• Välfungerande ledarskap

• Individuellt ansvar

Aktiv friskv̊ard kan ske p̊a tre niv̊aer, inom organisationen genom
friskv̊ardsbidrag, i grupp genom att träna tillsammans eller genom
individuell aktivitet. Ett fungerande ledarskap bygger p̊a kommuni-
kation mellan ledning och anställda vilket ger respons p̊a arbetet och
en känsla av respekt, möjlighet till kompetensutveckling och ett bra
självförtroende. Det individuella ansvaret syftar b̊ade till ansvaret p̊a
arbetsplatsen genom delaktighet och p̊averkan av sitt eget arbete men
även det egna ansvaret för en god livsstil utanför arbetet (?).

I en studie som gjordes under en 5-̊arsperiod framkom att det är
många faktorer b̊ade privat och inom arbetslivet som p̊averkar en per-
sons arbetsförmåga. De faktorer som visade sig sammankopplade med
utmärkt arbetsförmåga var fritidsmotion, nöjdhet med arbetstider,
bra arbetsställningar, rolltydlighet inom arbetet, l̊aga psykologiska
krav och positiv feedback fr̊an chefen (?).

Enligt Kelloway och Day (2005) kräver en hälsosam arbetsplats
ett holistiskt synsätt, allts̊a att b̊ade psykosociala och fysiska fakto-
rer inkluderas. Inom den fysiska arbetsmiljön kan detta exempelvis
innefatta en säker och ergonomisk anpassad arbetsplats. Den psyko-
sociala arbetsmiljön innefattar exempelvis arbetsrelationer och stöd
och respekt inom organisationen. B̊ada dessa typer av faktorer är vik-
tiga men det är även viktigt att de anställda kan balansera dem med
deras livssituation utanför arbetet (?).

Liknande resultat som vid de tidigare studierna visades även vid
en studie p̊a en bank som blivit utsedd till ”Sveriges bästa arbets-
plats”. Resultaten visade att för att skapa en hälsofrämjande arbets-
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miljö krävs engagemang fr̊an ledningen och bra delegering, arbetsta-
garinflytande och målsättning med bra coachning (?).

2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett arbetsmiljöarbete kan ske p̊a olika sätt och ha olika inrikt-
ningar men vanligast är att det inriktar sig p̊a beteende, administ-
ration eller teknik. I beteende innefattas bland annat personalens
välmående i form av hälsoarbete, information och utbildning, attity-
der, värderingar och möjligheter. Administration syftar till arbetsro-
tation, schemaläggning och andra arbetsorganisatoriska förändringar.
Tekniska åtgärder avser exempelvis utrustning, inredning, ventilation
och verktyg. Förutom dessa inriktningar kan även samhället vara med
och p̊averka genom exempelvis aktiviteter som ett företag kan enga-
gera sig i (??).

För att säkerställa bra och förebyggande arbetsmiljö som gynnar
alla finns det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Detta syftar till
att i det dagliga arbetet uppmärksamma d̊aliga arbetsförh̊allanden,
b̊ade psykosociala och fysiska, och att åtgärda dessa s̊a att ingen r̊akar
illa ut i arbetslivet (?).

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i
den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsgivaren regel-
bundet undersöker verksamhetens arbetsförh̊allanden, gör en risk-
bedömning över riskerna att drabbas av ohälsa eller olycksfall och
skriver en åtgärdsplan över dessa som sedan följs upp. Med ohälsa
i föreskrifterna syftas b̊ade till sjukdom enligt medicinska kriterier
men även till fysiska och psykiska funktionsstörningar av olika slag.
Görs bedömningen att en risk finns ska detta åtgärdas s̊a snabbt som
möjligt (?).

Medvetenheten om hälsans betydelse och organisationens roll va-
rierar stort mellan olika arbetsplatser. I Sverige finns lagstadgade
arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren vilket bidragit till större engage-
mang i hälsofr̊agan i framförallt medelstora och större organisationer.
Genom systematiskt arbetsmiljöarbete har hanteringen av framförallt
fysiska och psykosociala arbetsmiljöfr̊agor blivit mer medveten (?).

Enligt 3 kap. 2 § i AML är det arbetsgivaren som har huvudansva-
ret för arbetsmiljön i en verksamhet och att arbetsplatsen uppfyller
kraven p̊a en god arbetsmiljö genom att systematiskt planera, leda
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och kontrollera verksamheten. Arbetsgivaren ska därmed utreda om
arbetsskador skett, undersöka riskerna som finns i verksamheten och
genomföra nödvändiga åtgärder om det behövs. Detta ska ske i en-
lighet med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
AFS 2001:1 och kapitel 3 i arbetsmiljölagen (??). Arbetsgivaren kan
även välja att fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till chefer eller
arbetsledare. Även arbetstagarna har en skyldighet i att inom ar-
betsmiljöarbetet rapportera risker eller brister, tillbud, sjukdom och
olycksfall och att föresl̊a åtgärder och lämna synpunkter p̊a det som
genomförts. De ska även delta i arbetsmiljöarbetet och genomförandet
av åtgärder, följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och använda even-
tuell skyddsutrustning som krävs för arbetet. Bland arbetstagarna,
p̊a arbete med minst fem arbetstagare, ska ett skyddsombud utses
som kan företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfr̊agor och det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet bör vara med vid al-
la typer av arbetsmiljöarbete men framförallt vid undersökningar,
riskbedömningar, åtgärdsplanering, upprättande av handlingsplaner
och uppföljningar av åtgärder (?). Om den egna kompetensen in-
te räcker till för att utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet kan
en företagshälsov̊ard anlitas som kan göra undersökningar, risk-
bedömningar, föresl̊a åtgärder och ge utbildningar (?).

Hur en god arbetsmiljö ska uppn̊as ska finnas beskrivet i en ar-
betsmiljöpolicy och arbetsplatsen ska även ha rutiner för hur det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet ska ske. P̊a företag med minst tio an-
ställda ska detta dokumenteras skriftligt (?). Utg̊angspunkten för allt
systematiskt arbetsmiljöarbete är att chefer och arbetstagare sam-
arbetar. Detta g̊ar att finna i 4 § AFS 2001:1 om systematiskt ar-
betsmiljöarbete som säger att chefer har en generell skyldighet att ge
arbetstagare och skyddsombud möjlighet att delta i det systematiska
arbetsmiljöarbetet genom en bra planering, ledning och kontroll av
verksamheten (?).

Arbetsmiljöverket har gjort ett grundpaket med föreskrifter som
alla arbetsgivare bör använda sig av i det systematiska arbets-
miljöarbetet. Utöver dessa föreskrifter bör företagen komplettera
med föreskrifter som berör arbetsplatsens specifika bransch (?). De
föreskrifter som ing̊ar i grundpaketet är:

• AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete

• AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
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• AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning

• AFS 2012:02 Belastningsergonomi

• AFS 2005:16 Buller

• AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

• AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

• AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd

• AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm

• AFS 1982:03 Ensamarbete

• AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning

• AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering

• AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet

• AFS 2012:03 Minder̊arigas arbetsmiljö

• AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter p̊a arbetsmiljön

• AFS 2008:13 Skyltar och signaler

2.2.1 Skyddsronder

Skyddsronderna är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
En skyddsrond är en genomg̊ang av verksamheten p̊a en arbetsplats
i syfte att upptäcka eventuella brister och fel som kan leda till risker
i arbetslivet. De risker som syftas p̊a är risker i den fysiska miljön i
form av bland annat säkerhetsrisker, olycksfallsrisker, risker vid d̊alig
arbetsställning och kemiska risker (?). Skyddsronden kopplas vanligt-
vis till den fysiska arbetsmiljön men kan även göras för den psyko-
sociala arbetsmiljön, vilket syftar till arbetstagarnas välmående och
upplevelse av arbetet. I skyddsronden deltar vanligtvis skyddsombud,
chef i form av VD eller avdelningschef, eventuell skyddskommitté och
ibland berörda arbetstagare. Skyddsronden kan antingen göras ge-
nom ett gemensamt möte eller genom att alla g̊ar runt tillsammans
p̊a arbetsstället och undersöker den (??). Det finns inga föreskrifter
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om hur ofta skyddsronder ska utföras utan i Arbetsmiljöförordningen
7 § kan endast utläsas att den ska utföras regelbundet. Hur ofta den
ska utföras beror därmed p̊a verksamhetens omfattning och de risker
som är kopplade till den (?). Alla skyddsronder ska dokumenteras,
även hos mindre företag med mindre än tio anställda. Det som ska
antecknas är om eventuella risker har upptäcks och en handlingsplan
för att åtgärda dessa risker. Handlingsplanen ska inneh̊alla informa-
tion om vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra
det (?).

Det finns många källor med översiktlig information om skyddsron-
derna, men trots detta kunde inte n̊agon mer detaljerad information
om vilka arbetsmiljöaspekter som ska ing̊a i en skyddsrond, eller hur
den ska genomföras, hittas.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter nämns ofta skyddsronder, men
enligt arbetsmiljöverkets handläggare är det varje företags specifi-
ka verksamhet som styr vilka föreskrifter som är viktiga i just den
branschen, och som ska tas i beaktande i det systematiska arbets-
miljöarbetet och i samband med skyddsronderna. Den enda föreskrift
som är obligatorisk för alla företag är 2001:1 om systematiskt arbets-
miljöarbete (?).
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2.3 Hälsopromotion

Hälsopromotion är ett sätt att arbeta med hälsofr̊agor genom att
undersöka vad som skapar hälsa och hur hälsan kan förbättras. Viktigt
är dock att skilja promotion fr̊an prevention. Prevention är n̊agot som
tidigare använts flitigt genom fokus p̊a ohälsa och olika metoder för
att förhindra och förebygga den. Att istället lägga fokus p̊a främjande
av hälsan och hur den kan förbättras ger ett hälsopromotivt arbete.
Dessa idéer kan ses som komplement till varandra där situationen
är det som avgör vilken idé som används i första hand (??). Ett
hälsofrämjande arbete bygger i grunden p̊a att skapa nya villkor som
främjar hälsan, s̊a kallade stödjande miljöer. Detta kan ske genom
att antingen p̊averka faktorer i den omgivande miljön eller genom
p̊averkan av individers levnadsvanor (?).

Det europeiska nätverket för hälsopromotion p̊a arbetsplatsen har
definierat hälsopromotion som den kombinerade satsningen mellan
arbetsgivare, arbetstagare och samhället för att förbättra hälsan och
välbefinnandet för personer p̊a arbetet. Visionen lägger extra vikt vid
att förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön, öka arbetstagar-
nas delaktighet i att skapa en bra arbetsmiljö och att uppmuntra
faktorer som p̊averkar arbetarnas hälsa (??). Det hälsofrämjande ar-
betet måste innefatta alla de niv̊aer inom en organisation som p̊a
n̊agot sätt kan p̊averka arbetstagarnas hälsa. Individen har själv ett
ansvar för sin egen och arbetsplatsens hälsa men för att hälsan ska
kvarst̊a och även förstärkas finns även ett krav p̊a livsmiljön och var-
dagens villkor. Därför måste det hälsopromotiva arbetet bedrivas i ett
sammanhang där länken mellan människan och arbets- och livsvillkor
möts. Detta innebär att b̊ade människa och miljö måste inbegripas i
hälsoarbetet. D̊a inte hela livsmiljön kan hanteras p̊a en g̊ang i det
hälsopromotiva arbetet har ett arenatänk införts som begränsar och
beskriver de villkor som finns inom det sammanhang som arbetet sker
i (?).
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2.3.1 Historik

Hälsopromotion är inget nytt fenomen utan har funnits sedan slutet
p̊a 1600-talet men med olika uppfattningar om dess innebörd. Ännu
idag finns ingen klar definition p̊a begreppet hälsofrämjande utan
det finns fortfarande många olika teorier (?). För att f̊a en bättre
först̊aelse av dagens innebörd av hälsopromotion ges en kortare sam-
manfattning av n̊agra viktiga milstolpar i utvecklingen.

De mest aktuella synerna och idéerna om hälsopromotion kan
sägas ha sin utg̊angspunkt år 1948, d̊a Världshälsoorganisationen
(WHO) bildades. Det skapades d̊a ett bredare sätt att se p̊a hälsa
och hälsoarbete genom WHO’s definition 1946 –”A state of complete
physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of
disease or infirmity”. Det som skiljde denna definition fr̊an tidigare
definitioner av hälsa var att WHO även tog med de psykiska och soci-
ala dimensionerna (????). Dock kom utg̊angspunkten till att arbeta
främjande med hälsan i arbetslivet först år 1974 i form av LaLonde-
rapporten där det framhölls att hälsan p̊averkas av s̊aväl strukturella
som livsstilsfaktorer och begreppet ”Health Promotion” dök upp (?).
Enligt Marc LaLondes rapport finns fyra huvudomr̊aden av faktorer
som p̊averkar hälsan (???):

• Biologiska faktorer

• Miljö

• Livsstil

• Sjukv̊ardsorganisation

En milstolpe i utvecklingen av hälsopromotion som idé var Otta-
wa Charter, år 1986, som var den första internationella konferensen
för hälsopromotion. Under detta möte formulerades ett dokument,
”Ottawa Charter for Health Promotion”, som bygger p̊a en tydlig
ideologisk grund med delaktighet och jämlikhet som förutsättningar
för att skapa hälsa (??????). Enligt dokumentet finns fem principer
för ett hälsoarbete att utg̊a ifr̊an (???):

• Att skapa hälsofokuserad samhällspolitik

• Att utforma stödjande miljöer
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• Att stärka möjligheterna till insatser p̊a lokal niv̊a

• Att stärka individuella färdigheter

• Att förnya hälso- och sjukv̊arden

De tankar som framkom i dokumentet lade grunden till ett antal
konferenser som bearbetade och utvecklade olika teman (????):

• Adelaid Recommendation on Healthy Public Policy, 1988.

• Sundsvall Statement on Supportive Enviroments for Health,
1991.

• European Forundation of workshop in Dublin, 1992.

• Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st
Century, 1997.

År 1997 antogs ”The Luxemburg Declaration on Workplace Health
Promotion in the European Union” av medlemmarna i det europeis-
ka nätverket för hälsofrämjande (European Network for Workplace
Health Promotion). De definierar Workplace Health Promotion som
de kombinerade insatserna av arbetsgivare, arbetstagare och samhälle
för att förbättra hälsa och välbefinnande p̊a arbetsplatsen. Detta kan
uppn̊as genom en kombination av (???):

• Förbättring av arbetsorganisation och arbetsmiljö

• Främjande av aktiv medverkan

• Uppmuntran till personlig utveckling

2.3.2 Salutogenes och en känsla av sammanhang (KASAM)

En modell som kan användas för hälsopromotion är salutogenes,
hälsans ursprung, ett tankesätt som utvecklades i slutet av 1970-talet
av Aaron Antonovsky. Detta begrepp innebär att det alltid finns tv̊a
riktningar att g̊a mot, en nedbrytande process mot ökad ohälsa och
en uppbyggande mot ökad hälsa. D̊a dessa hälsodimensioner verkar
samtidigt i oss avgörs om hälsan bevaras, bryts ned eller förbättras
(????????). Enligt detta synsätt är hälsa n̊agot som varje individ
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HälsaOhälsa

Figur 1: Hälsans kontinuum.

har mer eller mindre av. Den utg̊ar fr̊an de tv̊a polerna hälsa och
ohälsa och dess linje mellan sig i en kontinuummodell, se figur 1,
och varje person befinner sig n̊agonstans p̊a denna linje. I dagens
samhälle har fokus hittills varit p̊a att undvika den negativa polen
med ohälsa. Ett hälsofrämjande arbete lägger istället fokus p̊a att ska-
pa förutsättningar för en förflyttning mot ökad hälsa, oavsett position
p̊a linjen. Den förbättrade hälsan kan uppkomma b̊ade kroppsligt, fy-
siologiskt eller i form av upplevd hälsa. Ett salutogent perspektiv
handlar allts̊a i grunden om vad som bidrar till att hälsan bibeh̊alls
och vad som främjar den (????????).

Under sin forskning hade Antonovsky hittat faktorer som hade
betydelse för hälsan och som tillsammans utgjorde en generell resurs
hos människan att st̊a emot, klara av och att överleva all den stress
och de smittoämnen som livet var fullt av. Han kallade dessa fak-
torer för generella motst̊andsresurser (GMR). Dessa resurser finns i
människors historiska bakgrund och uppväxt och i den sociala och
kulturella omgivningen. Antonovsky ans̊ag dock att det salutogena
tänket behövde stärkas genom en teori över hur alla dessa fakto-
rer som var bra för hälsan hängde ihop. Den gemensamma nämnare
som kunde upptäckas var att alla p̊a n̊agot sätt gav livserfarenheter.
Motst̊andsresurserna i kombination med livserfarenheter la grunden
för det Antonovsky kallar för känsla av sammanhang (KASAM). Den-
na teori kunde sammanbinda alla olika förslag om hälsofaktorer som
p̊averkar rörelsen p̊a kontinuumet mot hälsopolen (????). Denna mo-
dell som kan användas för bedömning av hälsa och sökandet efter
hälsofaktorer i ett visst sammanhang bygger p̊a tre grundbegrepp:

• Begriplighet

• Hanterbarhet

• Meningsfullhet

Med begriplighet menas i vilken utsträckning information och in-
tryck i tillvaron upplevs. Hanterbarhet syftar p̊a upplevelsen av
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tillg̊ang till resurser och möjlighet att agera utifr̊an de krav som
ställs. Meningsfullheten är motivationskomponenten som svarar p̊a
livets varför-fr̊agor. Med hjälp av dessa begrepp skapas en modell
som kan användas d̊a människan ställs mot stress och andra belast-
ningar. Utg̊angspunkten för hälsofr̊agor blir bredare genom att inte
enbart människans inre anses p̊averka hälsan utan även sociala sam-
manhang p̊a olika systemniv̊aer, omgivande miljö och tidsperspektiv.
Ett starkt KASAM är enligt Antonovsky avgörande för att p̊averka
rörelsen p̊a kontinuumet mot hälsopolen (???). Hälsopromotion p̊a
arbetsplatsen måste därmed inkludera hela organisationen i besluts-
fattande, planering och handling p̊a grund av att hela sammanhanget
är vikigt för effekt och h̊allbarhet. Under s̊adana här omständigheter
har de anställda goda förutsättningar för förbättrad hälsa (?).

Det hälsopromotiva arbetssättet stödjer deltagande processer med
att skapa en stark och främjande yrkes- och miljölagstiftning. Det-
ta genom att föresl̊a verktyg som upprätth̊aller eller stärker initi-
ativ till en hälsosam arbetsplats. För att hälsopromotion i arbets-
livet ska fungera s̊a bra som möjligt krävs deltagande fr̊an de an-
ställda, möjlighet till delaktighet. Enligt Karlsson (2010) hjälper ef-
fektiv hälsopromotion arbetsgivaren att införa lämpliga administrati-
va procedurer och anställda att använda säkra arbetsmetoder vilket
kan minska sjukfr̊anvaron och förbättra produktiviteten. En svensk
studie, gjord p̊a 5638 arbetstagare inom offentliga sektorn, hade som
syfte att undersöka om samma faktorer p̊averkar förflyttningen p̊a
hälsans kontinuum oberoende av om det handlar om främjande av
hälsan eller förebyggande av ohälsa. Det som framkom i studien var
att främjandet av god arbetsförmåga var mer beroende av fysiska
faktorer, som träning och återhämtning, och positiv feedback medan
förebyggande av ohälsa mer var beroende av psykosociala faktorer
som anställningstrygghet (?).

Det finns en hel del tidigare forskning om hälsopromotion, om
hälsopromotion p̊a arbetsplatsen och vilka faktorer som f̊ar människan
att må bra, känna sig motiverad och prestera bättre. Däremot har lit-
teratursökningen inte gett n̊agra resultat p̊a tidigare forskningsstudier
som bearbetat fenomenet med hälsopromotion inom skyddsroder och
därmed som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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3 Metod

Studien som ligger till grund för detta arbete är empirisk, vilket in-
nebär att den undersöker människans agerande i verkligheten (?). En
empirisk studie grundar sig p̊a tv̊a grundelement, tolkning och reflek-
tion, vilket innebär att studien bygger p̊a tolkningsresultat som sedan
reflekteras över (?). I denna studie undersöktes människors uppfatt-
ning om det systematiska arbetsmiljöarbetet inom deras företag.

Empirin är hämtad fr̊an tre olika företag, inom olika branscher,
genom intervjuer med olika aktörer inom företagen. Som komplement
till intervjuerna har skyddsprotokoll fr̊an alla företag samlats in och
en litteraturgenomg̊ang har gjorts för att f̊a fram tidigare forskning
inom ämnet. Genom att göra intervjuer med olika aktörer och sam-
la in skyddsprotokoll har en typ av triangulering använts som me-
tod. Triangulering innebär att öka reliabiliteten i svaren genom att
använda olika slags metoder. Detta eftersom olika metoder ger olika
slags aspekter (?).

3.1 Litteraturgenomg̊ang

För att f̊a fram information om tidigare forskning inom ämnet gjor-
des först en litteratursökning p̊a olika databaser som finns tillgängliga
inom KTH:s sökregister. De databaser som användes var KTH:s
sökmotor Primo, Pubmed, Scifinder och Science Direct.

D̊a det inte tidigare gjorts studier ang̊aende hälsopromotion in-
om skyddsronder gjordes istället sökningar ang̊aende hälsopromotion
p̊a arbetsplatser och friskfaktorer inom arbetslivet. De sökord som
användes för att hitta relevant litteratur var ”hälsopromotion”, ”He-
alth Promotion”, ”Worklplace Health Promotion” och ”friskfaktorer”.
Efter att relevanta artiklar hittats kunde även kompletterande artik-
lar hittas genom hänvisningar fr̊an de tidigare artiklarnas referenslis-
tor.

Material ang̊aende systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsronder
och arbetsmiljölagen hämtades fr̊an Arbetsmiljöverkets hemsida och
föreskrifter, fr̊an arbetsmiljöupplysningens hemsida, Prevents hem-
sida och genom personlig kontakt med en handläggare p̊a Arbets-
miljöverket.
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3.2 Kontakt med företagshälsov̊ard och företag

För att kunna utföra den undersökning som önskades för denna stu-
die behövdes kontakt tas med olika företag där intervjuer kunde ske
och skyddsrondsprotokoll kunde samlas in. För att underlätta arbe-
tet togs kontakt med en företagshälsov̊ard. Företagshälsov̊arden som
kontaktades var en mindre och relativt ny företagshälsov̊ard med
strävan att hjälpa företag med b̊ade förebyggande och främjande
åtgärder. Genom företagshälsov̊arden skapades kontakt med de tre
av företagshälsov̊ardens kundföretag som användes som grund till re-
sultatet i studien. Det tre företagen som användes var:

• Ett företag som utvecklar, designar och säljer badrumsproduk-
ter.

• Ett konsultföretag som bland annat arbetar med miljö och
h̊allbarhet, el och VVS, brand och risk, bygg- och projektled-
ning och bro och vattenbyggnad.

• Ett miljö̊akeri som har hand om återvinning, spolning av slam
och containerservice.

Företagshälsov̊arden tog först kontakt med kundföretagen för att
f̊a godkänt fr̊an dessa att ställa upp i studien. Därefter togs kon-
takt med de olika företagens chefer via telefon för ytterligare beskriv-
ning av studien och dess syfte, hur intervjuerna skulle g̊a till och att
all information som gavs skulle behandlas konfidentiellt, vilka som
önskades medverka vid intervjuerna samt en önskan om att vid mötet
för intervjuerna f̊a ta del av företagens skyddsprotokoll.
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3.3 Intervjuer

I studien genomfördes totalt fem intervjuer med m̊alet att ta del av
personernas upplevelser och åsikter om företagens skyddsronder, ar-
betsmiljöarbete och arbete med hälsopromotion.

I alla företag intervjuades en chef, vilket fr̊an tv̊a av företagen
var företagens VD och i det tredje en avdelningschef, och företagets
skyddsombud. Dessa personer valdes utifr̊an att arbetsgivaren en-
ligt 3 kap. 2 § i AML har huvudansvaret för arbetsmiljön och att
varje företag med minst fem arbetstagare ska utse ett skyddsombud
bland arbetstagarna som kan företräda dessa i arbetsmiljöfr̊agor och
i det systematiska arbetsmiljöarbetet (??). De tv̊a större företagen
hade egna skyddsombud medan det tredje mindre företaget använde
sig av ett regionalt skyddsombud. En lista över intervjuade perso-
ner g̊ar att se i Tabell 1. Anledningen till att endast fem istället för
sex intervjuer genomfördes var att chef och skyddsombud p̊a det ena
företaget insisterade p̊a att f̊a göra intervjun tillsammans. De inter-
vjuade personerna valdes d̊a det oftast är just chef och skyddsombud
som vanligtvis brukar vara delaktiga i skyddsronderna och insatta
i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Inför intervjuerna utar-
betades en strukturerad intervjuguide, se Bilaga 1, där förberedda
öppna fr̊agor fanns. Fr̊agorna var indelade i tre olika huvudomr̊aden:

• Skyddsronder

• Arbetsmiljöarbete

• Hälsopromotion

Intervjuerna genomfördes p̊a plats hos företagen i enskilda rum
med stängda dörrar s̊a att ingen utifr̊an kunde störa. Dessa enskil-
da rum var i form av kontor hos tv̊a av företagen och det regionala
skyddsombudet och i form av ett mindre konferensrum hos det tred-
je företaget. Intervjuernas varaktighet varierade mellan 25 minuter
till 50 minuter där intervjuerna med VD eller avdelningschef vara-
de under en längre tid medan intervjuerna med skyddsombud varade
under en kortare. Alla intervjuer spelades in efter godkännande fr̊an
de intervjuade personerna. Materialet fr̊an de genomförda intervjuer-
na transkriberades sedan till skriftligt format genom avlyssning och
nedskrivning av det inspelade materialet och en sammanfattning av
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Hälsopromotion i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Tabell 1: Lista över intervjuade personer.

Arbetsplats Yrkesomr̊ade
Företag A VD
Företag A Skyddsombud
Företag B Avdelningschef
Företag B Skyddsombud
Företag C VD
Företag C Regionalt skyddsombud

varje intervju gjordes. Sammanfattningarna fr̊an intervjuerna med
företagen g̊ar att finna i Bilaga 2, 3 och 4 samt sammanfattning fr̊an
intervjun med det regionala skyddsombudet g̊ar att finna i Bilaga 5.

Efter transkribering togs olika underkategorier eller nyckelord
fram inom varje huvudomr̊ade som baserades p̊a de fr̊agor som ställts
under intervjuerna. Exempel p̊a underkategorier var frekvens, deltaga-
re och utförande fr̊an huvudomr̊adet skyddsronder. Med utg̊angspunkt
fr̊an de olika underkategorierna gjordes en analys av intervjusvaren
och resultatet sammanställdes i form av kortare meningar. Dessa me-
ningar sattes tillsammans med underkategorierna in i tabeller, där en
tabell gjordes för varje huvudomr̊ade. Med hjälp av tabellerna kunde
sedan mönster urskiljas och likheter och skillnader mellan företagen
upptäckas.
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3.4 Insamling av skyddsprotokoll

Företagen fick vid telefonkontakt förfr̊agan ang̊aende önskan att f̊a en
kopia av deras skyddsprotokoll vid intervjutillfället. Anledningen till
detta var att kunna f̊a en djupare insikt i hur dagens skyddsronder
s̊ag ut i de olika företagen.

Efter insamling av skyddsprotokollen gjordes en analys där det
som analyserades var:

• Vilka arbetsmiljörisker som fanns med i företagens olika proto-
koll

• Hur inneh̊allet i protokollen kunde kopplas till föreskrifterna
som ing̊ar i arbetsmiljöverkets grundpaket.

• Vilka likheter och skillnader det fanns mellan de olika protokol-
len.

• Om det fanns n̊agot i dem idag som kan kopplas till
hälsopromotion.

3.5 Inklussionskriterier

De avgränsningar som gjordes inom studien var att de företag som
användes skulle vara företag med minst fem anställda s̊a att ett
skyddsombud fanns p̊a företaget. Detta grundade sig p̊a Arbets-
miljölagen 6 kapitlet 2 § som säger att ”P̊a ett arbetsställe, där minst
fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna
utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud)”. Företagen som
valdes skulle även ha genomfört en skyddsrond under de senaste 12
månaderna.

3.6 Etik

Inför studien togs hänsyn till de fyra huvudprinciperna om forsk-
ningsetik som är grundläggande för varje forskningssituation. Denna
information gavs även till deltagarna b̊ade skriftligt genom mail och
muntligt via telefon innan insamling av material p̊abörjades. De fyra
huvudprinciperna är (?):
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• Informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att in-
formera respondenterna om studiens syfte, dess inneh̊all och att
deltagandet är frivilligt.

• Samtyckeskravet som innebär att medverkan i studien är frivillig
och att respondenten har rätt att avbryta sin medverkan när
som helst.

• Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som sam-
las in behandlas med största möjliga konfidentialitet s̊a att
obehöriga inte kan ta del av informationen och deeltagarna inte
kan identifieras

• Nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet en-
dast f̊ar användas i forskningssyfte inom studien och inte p̊a
n̊agot sätt mot deltagarna.
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4 Resultat

4.1 Företagen

4.1.1 Företag A

Företag A är ett företag som arbetar med tillverkning, försäljning
och distribution av badrumsprodukter. Deras affärsidé är att utveckla
och designa produkter för den nordiska marknaden. Detta företag
har idag 25 anställda med en del inom försäljning och en del inom
lagerhantering.

4.1.2 Företag B

Företag B är ett teknikkonsultföretag som tar fram arbetshandlingar
åt entreprenörer som kan handla om allt ovan och under mark. De gör
bland annat utredningar, detaljplaner, projektledningar, analyser och
strategier, kontroller under hus, vvs med ventilation med mera. P̊a
detta kontor är det drygt 60 anställda medan totalt i Sverige jobbar
ca 2500 personer för företag B.

4.1.3 Företag C

Företag C är ett åkeri som startades p̊a 40-talet och har idag un-
gefär 20 anställda. D̊a vissa arbetsomr̊aden inte utförs p̊a vintern är
antalet anställda högre under sommartid än vintertid. Deras huvud-
sakliga arbetsuppgift har tidigare varit att köra sopor, hush̊allsavfall,
men verksamheten har förändrats de senare åren till att idag ha tre
affärsomr̊aden:

• Återvinning i form av traditionella sopbilar med sex sopbilar i
denna stad.

• Spol och slam med fyra stycken spolbilar som fem anställda
arbetar med.

• Containerservice som innefattar reparation av containrar
och ordningsställande av återvinningsstationer i hela landet.
Återvinningsstationer innebär mindre stationer där vanliga
förpackningar och tidningar med mera slängs. Denna verksam-
het sker framförallt p̊a sommaren, inte p̊a vintern.
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4.2 Intervjuer

För att kunna f̊a en övergripande bild av dagens systematiska arbets-
miljöarbete gjordes ett flertal intervjuer p̊a tre olika företag, se Tabell
1. I Bilaga 1 finns den intervjuguide som användes med de fr̊agor som
ställdes och för att f̊a helheten av svaren i de olika intervjuerna finns
en sammanfattning av dem i Bilaga 2, 3, 4 och 5.

Genom att göra en jämförelse av de intervjuer som gjorts kan
konstateras att vissa delar av företagens skyddsronder stämmer väl
överens medan vissa delar skiljer dem åt. En sammanställning av lik-
heter och skillnader g̊ar att finna i tabellerna nedan. D̊a intervjuerna
var uppdelade i tre olika fr̊ageomr̊aden är även jämförelserna detta.
De tre fr̊ageomr̊aden som finns är skyddsronder, arbetsmiljöarbete
och hälsopromotion.

4.3 Skyddsronder

I Tabell 2 g̊ar att utläsa vilka likheter och skillnader som finns mel-
lan de tre företagens skyddsronder. Resultatet grundar sig p̊a svaren
som givits under intervjuerna. I tabellen g̊ar att utläsa att de enda
punkterna där alla tre företag stämmer överens är punkterna om vil-
ka som deltar under skyddsronderna, punkten om komplement till
skyddsronderna och punkten om de saknar n̊agot i sin skyddsrond.

Vid punkten om vilka som deltar vid skyddsronderna svarade al-
la företag VD eller avdelningschef och skyddsombud. Utöver dessa
svarade företag B även gruppchefer och företag A hade även med
kundservicechef eller lagerchef. Det som skiljer dem åt utöver detta i
fr̊agan är att företag C inte har n̊agot eget skyddsombud utan har med
ett regionalt skyddsombud vid deras skyddsronder. Skyddsronderna
genomförs regelbundet tv̊a g̊anger per år p̊a företag A och B och en
g̊ang per år p̊a företag C. Som komplement till skyddsronderna ar-
betade b̊ade företag B och C med medarbetarenkäter medan företag
A har medarbetarsamtal. Syftet med dessa är dock detsamma vilket
är att f̊a en uppskattning om arbetarnas uppfattning om den psyko-
sociala delen, allts̊a exempelvis deras arbetssituation, hur de mår p̊a
jobbet och om de känner sig delaktiga i sin egen arbetssituation.

B̊ade företag A och B använder sig av allmänna checklistor
fr̊an Prevent vid sina skyddsronder medan företag C använder ett
eget skyddsprotokoll. Den sista punkten som stämde överens mellan
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Tabell 2: Likheter och skillnader ang̊aende företagens skyddsronder
grundat p̊a svaren fr̊an intervjuerna.

Företag A Företag B Företag C
Skyddsprotokoll Checklista fr̊an

Prevent
Checklista fr̊an
Prevent

Eget skyddsproto-
koll

Deltagare VD, skyddsom-
bud, kundservice-
chef (kontor) och
lagerchef (lager)

Avdelningschef,
skyddsombud och
gruppchefer

VD och regionalt
skyddsombud

Frekvens Tv̊a g̊anger/ år Tv̊a g̊anger/ år En g̊ang/̊ar
Utförande Rundvandring och

genomg̊ang av
olika punkter p̊a
plats

I form av ett möte G̊ar framförallt ut
p̊a att sitta ner
och diskutera, in-
delad i tv̊a de-
lar, en för kontor
och verkstad och
en för förarna. *

Komplement Medarbetarsamtal Medarbetarenkät Medarbetarenkät
Uppföljning
akuta risker

Efter tv̊a veckor Inom tv̊a månader Mål sätts med
antingen direkt
åtgärd eller ett
målarbete

Uppföljning
övriga risker

Vid nästa skydds-
rond

Vid nästa skydds-
rond

Enkla inom
en månad.
Uppföljningstid
utifr̊an arbetskrav

Avsaknad i
skyddsronden
enligt dem
själva

Ingenting. Är
fortfarande nya
inom omr̊adet s̊a
har inte hunnit
upptäcka n̊agot

Ingenting, men
protokollet anses
inte riktad till
deras bransch

Ingenting, dock är
protokollet d̊aligt
uppdaterad. **

* Enligt det regionala skyddsombudet är skyddsronderna p̊a företag C rent fysiska
där de g̊ar runt och följer checklistan fr̊an punkt till punkt.
** Enligt det regionala skyddsombudet anpassas checklistan fr̊an g̊ang till g̊ang om
det är n̊agot som behöver ändras.
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företagen handlade om ifall de kände att de saknade n̊agon del i sina
skyddsronder, om det var n̊agot viktigt de ans̊ag inte togs upp. Ing-
et av företagen kunde komma p̊a n̊agot som de saknade. Företag A
p̊apekade dock att de var ganska nya inom omr̊adet och därmed inte
hunnit göra tillräckligt många skyddsronder för att ha hunnit komma
p̊a n̊agot som saknades. Företag B ans̊ag att deras protokoll inte var
riktat mot kontor utan att det istället var många saker i protokollet
som de fick stryka för att det inte hade med deras verksamhet att
göra. VD:n p̊a företag C p̊apekade att deras protokoll var d̊aligt upp-
daterat och poängterar att de måste bli bättre p̊a det. Detta var dock
n̊agot som det regionala skyddsombudet sa tvärt emot, att de istället
anpassar checklistan fr̊an g̊ang till g̊ang om n̊agot behöver ändras.

Den punkt som skiljde företagen mest åt, och som inte var lika mel-
lan n̊agot av företagen, var fr̊agan om hur snabbt en uppföljning görs
av akuta risker som framkommer under skyddsronderna. P̊a företag
A ska akuta risker åtgärdas och följas upp inom tv̊a veckor, företag
B följer upp sina akuta risker inom tv̊a månader och p̊a företag C
sätts mål upp utifr̊an skyddsronden där åtgärden antingen görs direkt
och sedan stryks eller läggs in förebyggande i form av ett m̊alarbete.
Uppföljningstiden beror p̊a hur mycket arbete som krävs där enkla-
re saker följs upp inom en månad medan mer krävande åtgärder tar
längre tid.

Arbetsmiljöverket har gjort ett grundpaket över föreskrifter som
bör ing̊a i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lista över dessa
samt vilka av föreskrifterna som genom intervjuerna och skydds-
protokollen kunde uppfattas ing̊a i företagens systematiska arbets-
miljöarbete samt vilka som saknades g̊ar att se i Tabell 3 nedan.

Skyddsprotokollen ser relativt lika ut med liknande delar som
ing̊ar i dem. D̊a företag C skiljer sig en del fr̊an de andra företagen
vad gäller arbetsuppgifter och arbetssituation skiljer sig även deras
protokoll n̊agot men inte markant.

Konstateras kan dock att inget av företagen har med n̊agot om
kemiska arbetsmiljörisker, jourtid, övertid och mertid, arbetsanpass-
ning och rehabilitering eller kränkande särbehandling i arbetslivet.
Däremot har alla med det systematiska arbetet, arbetsplatsens ut-
formning, belastningsergonomi och buller. Förutom dessa föreskrifter
hade alla företagen med punkter om vibrationer, ventilation och be-
lysning. Genom sina medarbetarenkäter samt medarbetarsamtal fick
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Tabell 3: Lista över vilka av arbetsmiljöverkets rekommenderade
föreskrifter som ing̊ar i företagens skyddsronder

Föreskrift Företag A Företag B Företag C
2001:01 Systematiskt Ar-
betsmiljöarbete

JA JA JA

2009:02 Arbetsplatsens ut-
formning

JA JA JA

2001:03 Användning av per-
sonlig skyddsutrustning

NEJ JA JA

2012:02 Belastningsergono-
mi

JA JA JA

2005:16 Buller JA JA JA
2011:19 Kemiska arbets-
miljörisker

NEJ NEJ NEJ

1982:17 Anteckningar om
jourtid, övertid och mertid

NEJ NEJ NEJ

1999:07 Första hjälpen och
krisstöd

NEJ NEJ JA

1998:05 Arbete vid
bildskärm

JA NEJ NEJ

1982:03 Ensamarbete NEJ JA JA
2006:04 Användning av ar-
betsutrustning

JA NEJ JA

1994:01 Arbetsanpassning
och rehabilitering

NEJ NEJ NEJ

1993:17 Kränkande
särbehandling i arbets-
livet

NEJ NEJ NEJ

2012:03 Minder̊arigas ar-
betsmiljö

JA JA NEJ

1980:14 Psykiska och socia-
la aspekter p̊a arbetsmiljön

JA NEJ NEJ

2008:13 Skyltar och signaler NEJ NEJ JA
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det även med den psykosociala aspekten i det systematiska arbets-
miljöarbetet. Vad gäller övriga föreskrifter skiljer de mellan de olika
företagen.

D̊a b̊ade företag A:s och B:s skyddsprotokoll var allmänna skydds-
protokoll fr̊an Prevent var de inte riktade mot deras bransch utan
innehöll delar som de inte ans̊ag relevanta för deras typ av verksam-
het och därmed hoppade över. Företag C hade däremot ett protokoll
utarbetat för just deras företag och hade d̊a endast relevanta punkter
med.

Företag C är det enda företaget där det förekommer ensamar-
bete. Det finns ingen del i företagets skyddsprotokoll som tar upp
fr̊agan ang̊aende ensamarbete. Däremot skickas en medarbetarenkät
ut i samband med skyddsronderna där ensamarbete är en av punk-
terna som tas upp. Dock har företaget d̊alig svarsfrekvens p̊a dessa
enkäter.

4.4 Arbetsmiljöarbete

I Tabell 4 g̊ar att se de likheter och skillnader som finns mellan
företagens uppfattning och arbete kring arbetsmiljöarbete. Resultatet
grundar sig p̊a svaren som givits under intervjuerna.

Det fanns en hel del punkter inom arbetsmiljöarbetet som fick lik-
nande svar fr̊an företagen. Chefer och skyddsombud hos alla företag
ser en hälsosam arbetsplats som en plats dit det är roligt att g̊a och
det är trivsamt vilket gör att arbetskraften stannar en längre tid.
Dessutom erbjuder alla företag friskv̊ardsbidrag men tyvärr glöms
detta bidrag ofta bort i företag A och det har inte f̊att n̊agot genom-
slag i företag C. Förutom friskv̊ardsbidrag sponsrar företag A och B
olika evenemang. P̊a företag B finns även möjlighet att träffa psy-
kolog eller coach. Dessutom kan medarbetarna framföra sina åsikter
genom medarbetarsamtal eller medarbetarenkät p̊a samtliga företag.

Inom företag C är friheten att bestämma över den egna arbetssi-
tuationen stor d̊a förarna själva kan lägga upp arbetet s̊a länge det
blir gjort. Det är dock värre b̊ade inom företag A och B där företagen
jobbar efter kundordrar, vilket gör att arbetet följer säsong och har
en deadline d̊a det måste vara klart. Inom de olika avdelningarna p̊a
företag B är dock arbetet indelat i olika resursgrupper som fördelar
arbetet s̊a det blir jämnt mellan arbetarna inom de olika grupperna.
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Tabell 4: Likheter och skillnader i företagens arbetsmiljöarbete grun-
dat p̊a svaren fr̊an intervjuerna.

Företag A Företag B Företag C
Uppfattning
hälsosam ar-
betsplats

Grundläggande
trygghet (värme,
kyla, fast kontors-
plats mm), trivs
p̊a jobbet, rimlig
arbetsbörda och
möjlig utveckling

Hälsosam inom-
husmiljö, trivs
p̊a jobbet och
har roligt och
ergonomiska
arbetsplatser

Trivs och stan-
nar länge, god
stämning/ bra
social atmosfär/
har roligt

Förmåner Friskv̊ardsbidrag
och sponsring av
v̊arruset

Friskv̊ardsbidrag
och sponsring
av evenemang,
möjlighet till
psykolog eller
coach

Friskv̊ardsbidrag

P̊averkan av
egen arbetssitu-
ation

Begränsad p.g.a.
kundordrar med
deadlines

Begränsad p.g.a.
kundordrar med
deadlines, re-
sursgrupper som
fördelar arbetet

Har stor frihet att
lägga upp sitt eget
arbete s̊a länge ar-
betet blir gjort

Arbetsplats Utvecklat ergono-
miska arbetsplat-
ser och minskat
buller genom nya
headsets

Utvecklat ergo-
nomiska kontor,
förbättrat luftkva-
liteten och kan
p̊averka hur och
var de sitter

Utbildning inom
ergonomi och
liggande sopbilar

Information ar-
betsmiljö

Genom per-
sonalmöte en
g̊ang/månad

- -

Individuella
åsikter

Genom medarbe-
tarsamtal

Genom medarbe-
tarenkät

Genom medarbe-
tarenkät

Samarbete Företagshälsov̊ard Har precis av-
slutat sitt sam-
arbete med en
företagshälsov̊ard

Företagshälsov̊ard

Övrigt Arbetar med tre
policys, planerar
utbildning led-
ningsgrupp och
planerar bilda en
arbetsmiljögrupp

Fika varje mor-
gon, fruktkorgar
till eftermiddagen,
planering vid
placering och en
specifik grupp för
arbetsmiljöfr̊agor

Största ansvaret
p̊a förarna själva
p.g.a. ensamar-
bete, säger det
ingenting görs
ingenting
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Vad gäller arbetsplatserna har b̊ade företag A och B gjort er-
gonomiskt anpassade arbetsplatser och företag C utbildar alla sina
förare inom ergonomi. Företag A har även försökt minska bullret i
kontorslandskapet genom nya headsets, företag B har förbättrat luft-
kvaliteten och möjighet att byta rum finns d̊a olika rum har olika
förutsättningar. Företag C var ett av de första företagen i Sverige
med liggande sopbilar, allts̊a luftfjädring som sänker sidan närmre
marken.

Tidigare har alla tre företag haft samarbete med den kontaktade
företagshälsov̊arden och därigenom f̊att hjälp med arbetsmiljöarbetet
men företag B har precis avslutat sitt samarbete med dem. Dock finns
p̊a företag B en specifik avdelning som arbetar med arbetsmiljöfr̊agor
inom koncernen. Detta gör att när en fr̊aga uppst̊ar sker endast det
första pappersarbetet p̊a det intervjuade kontoret som sedan skic-
kar fr̊agan vidare till den specifika avdelningen för arbetsmiljöfr̊agor
där utredningen fortsätter. Företag A planerar även de att införa en
arbetsmiljögrupp som kan ha fokus p̊a dessa fr̊agor inom företaget.

Vad gäller att delge information ang̊aende arbetsmiljöarbetet till
arbetstagarna är det endast företag A som gör detta under ett per-
sonalmöte som h̊alls en g̊ang per månad. Företag B har dock ett
frukostmöte varje morgon där alla träffas men vad som diskuteras p̊a
detta möte framgick inte under intervjun.
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Tabell 5: Likheter och skillnader i företagens tankar kring
hälsopromotion grundat p̊a svaren fr̊an intervjuerna.

Företag A Företag B Företag C
Innebörd med
hälsopromotion

Uppmuntran till
ansvar för sitt liv

- Skapa möjligheter
i form av frihet
inom anställning
och erbjuda mas-
sage

Hälsopromotiva
insatser

Bilda en arbets-
miljögrupp, lyfta
ledningsgrupp
och styrelse och
vidarebefordra
information

Genom med-
arbetarenkäter
och anser
hälsopromotion
viktigare än
hälsokontroller

Mål att fler
ska använda
friskv̊ardsbidrag

Bli större del Genom arbete
med arbetsmiljö
för att minska
sjukskrivning

Genom infor-
mation och
föreläsningar,
variera uppgifter
och ta hand om
varandra och v̊aga
berömma

Ställa fr̊agor som
belyser olika saker

Del av skydds-
rond

Genom utbildning
och inspiration
och integrera och
involvera policys

Genom
målsättningar,
medvetandegöra
och föreläsningar
och utbildningar

Genom målarbete
med fokus p̊a sta-
tistik

4.5 Hälsopromotion

I Tabell 5 g̊ar att se de likheter och skillnader som finns mellan
företagens tankar kring hälsopromotion. Resultatet grundar sig p̊a
svaren som givits under intervjuerna.

Den enda punkt där företagen svarade liknande inom det
hälsopromotiva omr̊adet var hur de tror att hälsopromotion skulle
kunna bli en del av skyddsronderna. Svaren som framkom var genom
utbildning, föreläsningar och inspiration eller genom målarbete som
skapar ett medvetande och fokus p̊a olika saker.

Förutom punkten om skyddsronderna var tankarna om
hälsopromotion väldigt olika. Inom företag A s̊ag VD:n innebörden
av hälsopromotion som en uppmuntran till ansvar för sitt liv. Det
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arbete som p̊agick med en hälsopromotiv inriktning var arbetet med
bildandet av en arbetsmiljögrupp och genom att VD lyfte fram led-
ning och styrelse och s̊ag till att viktig information vidarebefordrades
till alla p̊a företaget. Det hälsopromotiva arbetet skulle enligt VD:n
p̊a företag A kunna bli en ännu större del inom företaget genom ett
arbete för att minska det höga sjukskrivningstalet.

P̊a företag B ans̊ag avdelningschef och skyddsombud ett arbe-
te med hälsopromotion ske genom de medarbetarenkäter som utförs
och hälsopromotion anses kunna vara viktigare än de hälsokontroller
som genomförs idag. Hälsopromotion skulle kunna bli en större del
inom företaget genom information och föreläsningar som ökar med-
vetandet om vikten av variation i arbetsuppgifterna och att ta hand
om varandra och ge varandra beröm.

P̊a företag C s̊ag VD:n innebörden av hälsopromotion som ett
sätt att skapa möjligheter i form av frihet inom anställningen. De
har även haft funderingar p̊a att erbjuda massage p̊a arbetsplatsen
men har tyvärr inte lokaler för detta. Arbetet med hälsopromotion
sker genom en målsättning att öka antalet arbetare som utnyttjar
sitt friskv̊ardsbidrag. Det skulle kunna bli en ännu större del genom
att fr̊agor ställs som f̊ar arbetstagarna att fundera över utnyttjandet
av friskv̊ardsbidraget, s̊a att fr̊agan hamnar i fokus.

4.6 Ing̊ar hälsopromotiva aspekter i företagens

systematiska arbetsmiljöarbete?

Som grund till svaret p̊a denna fr̊aga används svaren fr̊an intervjuerna
samt företagens skyddsprotokoll som samlats in och undersökts.

Vad gäller hälsopromotiva aspekter i det systematiska arbets-
miljöarbetet är inte detta n̊agot företagen medvetet jobbar med men
genom olika åtgärder ing̊ar änd̊a vissa aspekter. Inom företag A exem-
pelvis nämndes under intervjun med VD att ”Vi sponsrar v̊arruset
och jobbar mycket med rehabilitering och arbetsträning” och ”Man
m̊aste ha först̊aelse för varandra och hjälpas åt om det är mycket”.
Dessa uttryck tyder p̊a att det hälsopromotiva tänket änd̊a finns inom
företag.

Även vid intervjun med företag B framkom hälsopromotiva tankar
d̊a de sa att ”Vi placerar personer som arbetar med varandra i rum
som är en bit ifr̊an varandra s̊a de m̊aste g̊a en bit när de ska diskutera
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n̊agot” vilket är hälsopromotivt. Även andra saker nämndes vid in-
tervjun som ”Vi har gemensam fika varje dag d̊a det bjuds p̊a frukost.
M̊alet är att alla ska vara med för det är vid s̊adana här tillfällen man
lär känna varandra” och ”Vi sponsrar 3 evenemang varje år, ett ma-
raton i en grannstad, v̊arruset och en 12 timmar spinning p̊a Friskis
och Svettis som sker i lag. Till dessa köper vi in träningskläder till
de anställda, ibland hela set, som gör dem mer motiverade att ställa
upp”.

Vad gäller företag C nämndes även under denna intervju med
VD:n n̊agra hälsopromotiva aspekter i deras arbete d̊a VD:n sa att
”Vi har satt som m̊al för kommande år att fler ska använda sina
friskv̊ardspengar. Även om vi haft friskv̊ardspengar i m̊anga år är det
väldigt f̊a som använder dem. M̊alet är att 75% ska använda sina
friskv̊ardspengar” och ”Vi har funderat p̊a att erbjuda massage p̊a
plats men har tyvärr inte de lokalerna.”

Vid sammanfattning av det som sades under intervjuerna kan kon-
stateras att det hälsopromotiva tänket finns inom alla tre företagen
men, utifr̊an intervjusvaren p̊a fr̊agorna om hälsopromotion, att de
själva inte är medvetna om det.

4.7 Ing̊ar hälsopromotiva aspekter i skyddsron-

derna och de skyddsprotokoll/ checklistor

som används vid dessa?

Efter genomg̊ang av de olika skyddsprotokollen kunde n̊agra slutsatser
ang̊aende hälsopromotiva delar dras. Inom företag A och B fanns
n̊agra gemensamma hälsopromotiva punkter:

• Om personalen f̊att information/ utbildning i till exempel ergo-
nomi och andra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga p̊a arbets-
platsen. Ur hälsopromotiva aspekter skulle detta öka medveten-
heten om att arbeta p̊a rätt sätt.

• Om personalen vid behov kan ta korta pauser och växla mel-
lan olika arbetsställningar och rörelser och om arbetsuppgifter-
na g̊ar att variera. Detta är viktigt för att undvika repetitiva
rörelser eller statiska arbetspositioner som i längden kan leda
till kroppsliga besvär.
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• Kan anställda p̊averka upplägg och genomförande av det egna
arbetet. Hälsopromotivt sett är detta bra för att kunna variera
arbetsuppgifter och ställningar för att undvika repetitiva och
statiska rörelser och att minska stress genom egen planering.

Förutom de gemensamma punkterna som b̊ade företag A och B
hade fanns även följande hälsopromotiva delar i företag B:s skydds-
protokoll:

• Fr̊aga om omklädningsrum finns. Detta innebär att personalen
har möjlighet att röra p̊a sig/ träna före eller efter arbetet eller
under lunchtid.

• Fr̊aga om det finns trappor som behövs åtgärdas (förses med
ledstänger, skyddsräcken). Detta är bra d̊a det kan locka folk
till att g̊a i trappan istället för att ta hissen.

• Om speciella rökplatser finns. Detta är viktigt för att inte andra
ska drabbas av röken.

Härmed kan konstateras att b̊ade företag A och B har n̊agra punk-
ter i sina skyddsronder och skyddsprotokoll som är hälsopromotiva.
Dessa är dock inte i en speciell del för hälsopromotiva aspekter utan
utspridda i olika delar i protokollet.

Däremot fanns inga hälsopromotiva punkter eller aspeker i företag
C:s skyddsrond eller skyddsprotokoll.
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5 Diskussion

Resultaten i studien visar p̊a att alla tre företagen i viss m̊an tänker
hälsopromotivt men att de, utifr̊an intervjusvaren p̊a fr̊agorna om
hälsopromotion, inte själva är medvetna om det. B̊ade företag A och B
har även n̊agra punkter i sina skyddsprotokoll som är hälsopromotiva,
dock inte i en speciell del för hälsopromotiva aspekter utan utspridda
i olika delar i protokollet. Företag C hade dock inga hälsopromotiva
aspekter i sitt skyddsprotokoll.

5.1 Resultatdiskussion

Som tidigare nämnts var alla företag väldigt hjälpsamma. När det
kom till fr̊agor ang̊aende hälsopromotion hade alla dock sv̊art att
svara p̊a dessa fr̊agor d̊a de inte kände sig insatta i omr̊adet och
därmed inte heller hade n̊agon kunskap om det. Eftersom kunskap
inom omr̊adet saknades kan därmed inte hälsopromotion ses som en
medveten del av varken det systematiska arbetsmiljöarbetet eller i
skyddsronderna. Trots detta fanns n̊agra punkter i b̊ade företag A:s
och B:s skyddsprotokoll som kan ses som hälsopromotiva genom att de
handlade om att förbättra arbetsmiljön, öka arbetstagarnas delaktig-
het och faktorer som p̊averkar arbetarnas hälsa (??). Detta tros dock
vara en ren slump d̊a dessa punkter egentligen fyllde ett helt annat
syfte än att vara hälsopromotivt. Detta speglas även d̊a n̊agra av des-
sa punkter skulle kunna utvecklas till att bli ännu mer hälsopromotiva
genom ett större fokus p̊a att skapa nya villkor som främjar hälsan an-
tingen inom den omgivande miljön eller genom faktorer som p̊averkar
arbetstagarna levnadsvillkor (?). Även under intervjuerna nämndes
punkter som kan kopplas till hälsopromotion exempelvis ”Vi placerar
personer som arbetar med varandra i rum som är en bit ifr̊an varand-
ra s̊a de m̊aste g̊a en bit när de vill diskutera n̊agot”, men eftersom
inget av företagen, som tidigare sagts, visste vad hälsopromotion in-
nebar kunde det inte anses ha berott p̊a att företagen velat f̊a in
hälsopromotiva aspekter i arbetsmiljöarbetet utan att de helt enkelt
tänkt hälsosamt.

Inom företag C kunde inte n̊agra hälsopromotiva delar upptäckas
överhuvudtaget. Vad detta beror p̊a är sv̊art att spekulera i men
vad som kunde konstateras var att deras företag skiljde sig väldigt
mycket fr̊an de andra undersökta företagen. Dock ans̊ags inte detta
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spela n̊agon roll i fr̊agan om hälsopromotion d̊a det alltid finns sätt
att införa hälsopromotiva delar, oavsett bransch. Det gäller bara att
hitta rätt faktorer att rikta in sig p̊a (?).

En anledning till att företag A och B har hälsopromotiva punk-
ter i sina skyddsprotokoll men inte företag C kan ha varit att de tv̊a
förstnämnda hade allmänna checklistor fr̊an Prevent, som därmed in-
te var anpassade efter deras bransch. Detta gjorde att väldigt många
punkter, som troligtvis egentligen inte skulle ha funnits med i skydds-
protokollen, fanns med. Eftersom fler punkter blev täckta var chansen
att hälsopromotiva punkter fanns med större. Detta är troligtvis även
anledningen till att de hälsopromotiva punkter som faktiskt fanns var
utspridda p̊a olika platser och inte samlade inom en och samma del.
Företag C som däremot hade ett skyddsprotokoll som var anpassat
till just deras verksamhet hade ett skyddsprotokoll som var mycket
smalare och inte innefattade lika många delar. Ingenting som inte
hade med verksamheten att göra togs upp och därmed fanns inga
hälsopromotiva punkter.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den
dagliga verksamheten och arbetsförh̊allandena ska undersökas regel-
bundet (?). Detta är n̊agot som alla företag förh̊aller sig bra till ge-
nom sina regelbundna skyddsronder en till tv̊a g̊anger per år, de olika
förmåner som erbjuds, genom möjlighet till p̊averkan inom företagen
i form av bland annat medarbetarsamtal och medarbetarenkäter och
företag A har dessutom regelbundna personalmöten en g̊ang per
månad. Genom medarbetarsamtalen och medarbetarenkäterna inom
företagen görs en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön,
vilket syftar till arbetstagarna välmående och upplevelse av arbe-
tet och är ett viktigt komplement till den fysiska arbetsmiljön att
undersöka (?). Den psykosociala undersökningen som görs ger även
möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling vilket är en vik-
tig del för att skapa en god arbetsmiljö. Detta tillsammans med
ändamålsenliga lokaler vilket även det är n̊agot företagen arbetar
med genom sina ergonomiskt anpassade arbetsplatser och utbildning
inom ergonomi (??). Förutom de lagar och föreskrifter som ing̊ar i
Arbetsmiljöverket grundpaket bör även varje verksamhet komplette-
ra grundpaketet med regler och föreskrifter som berör den aktuel-
la arbetsplatsen (??). I Tabell 3 kan utläsas vilka av grundpaketets
föreskrifter som enligt skyddsprotokoll och det som framkom under
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intervjuerna var med i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. En-
ligt vad som framkommit s̊a tas inte alla grundpaketets punkter upp
i n̊agot av företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Detta behöver
inte betyda att företagen inte arbetar efter dessa föreskrifter utan en-
dast att det inte framkom ur skyddsprotokoll eller intervjuer att de
gör det. Möjligheten finns allts̊a att även dessa föreskrifter tas upp
p̊a annat sätt än i skyddsronderna. Dessutom behöver troligtvis b̊ade
företag A och B komplettera med regler och föreskrifter som berör
deras specifika arbetsplats (?).

Företag C är det enda företaget där arbetstagarna jobbar ensam-
ma. I dagsläget tas ensamarbete endast upp i en medarbetarenkät
som skickas ut i samband med skyddsronderna. Dock har företaget
d̊alig svarsfrekvens p̊a dessa enkäter vilket gör att fr̊agan även borde
tas upp som en del i skyddsronderna för att veta att punkten verkli-
gen tas upp. Detta även eftersom föreskriften om ensamarbete är en
av de föreskrifter som ing̊ar i arbetsmiljöverkets grundpaket (??).

Enligt vad som framkom under intervjuerna hade företag A höga
sjukskrivningstal och företag C gick mot ökande åldrar inom företaget
och började f̊a sjukfr̊anvaro vilket de enligt VD inte haft tidigare.
Dessutom framkom att b̊ada dessa företag hade ett l̊agt utnyttjan-
det av det friskv̊ardsbidrag som erbjöds alla arbetstagare. Genom
att införa hälsopromotion inom deras systematiska arbetsmiljöarbete
skulle företagen kunna f̊a hjälp att h̊alla sina anställda friskare och
mer välmående. Detta kan i sin tur ge förbättrad prestationsförmåga
och ökad stresst̊alighet och därmed bättre livskvalitet (?). Detta
skulle förhoppningsvis kunna minska dagens höga sjukskrivningstal
i företag A:s fall och förebygga att sjukskrivningar ökar i företag C:s
fall.

En viktig del att ha i åtanke var att tv̊a av svaren som framkom
under intervjun med företag C inte stämde överens med de svar som
framkom under intervjun med deras regionala skyddsombud. I tabel-
lerna i resultatet är det svaren som framkom med företag C:s VD som
st̊ar men med en markering p̊a det som inte stämde överens med vad
det regionala skyddsombudets sa. Anledningen till att svaren skilj-
de sig åt s̊a är sv̊art att spekulera om utan n̊agot som det berörda
företaget skulle behöva diskutera med det regionala skyddsombudet.
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5.2 Metoddiskussion

Som hjälp för att f̊a fram företag till arbetet kontaktades en
företagshälsov̊ard. Denna företagshälsov̊ard tog i sin tur kontakt med
n̊agra av sina kundföretag för att se om det fanns n̊agra företag
som var intresserade att vara med i examensarbetet. De som till slut
ställde upp var tre företag i helt olika branscher, ett inom produktion
och försäljning av badrumsprodukter, ett konsultföretag och ett inom
miljö̊akeri.

Att tre olika branscher användes var intressant d̊a en jämförelse
av det systematiska arbetsmiljöarbetet kunde göras mellan de oli-
ka branscherna. Det som inte framgick genom intervjuerna var dock
om dessa företag kunde representera alla andra företag inom samma
bransch eller om svaret hade skiljt sig åt om företagen bytts ut mot
andra inom samma bransch. Av intresse hade varit att även undersöka
hur resultaten hade skiljt sig åt om flera företag fr̊an samma bransch
använts. Om dessa företag hade visat p̊a liknande inneh̊all i skydds-
ronder och skyddsprotokoll eller om de hade skiljt sig åt och vad som
i s̊adana fall skiljt sig. Det hade även självklart varit önskvärt att
ha fler företag med i studien men detta hade gjort att arbetet blivit
väldigt mycket större och dessutom fanns inte tid till att leta fram
fler företag.

P̊a varje företag valdes VD eller avdelningschef och skyddsom-
bud ut som respondenter till de intervjuer som gjordes. Enligt 3
kap. 2 § i AML är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för
arbetsmiljön i en verksamhet (?). Bland arbetstagarna, p̊a arbets-
plats med minst fem arbetstagare, ska ett skyddsombud utses som
kan företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfr̊agor och det systematis-
ka arbetsmiljöarbetet och vara delaktiga vid undersökningar, risk-
bedömningar, åtgärdsplanering, upprättande av handlingsplaner och
uppföljningar av åtgärder av arbetsmiljön (?). Därför kändes det mest
relevant att även dessa personer, arbetsgivare och skyddsombud, fr̊an
varje företag fick ge sin syn p̊a skyddsronderna och arbetsmiljöarbetet
inom företagen. D̊a företag C inte hade n̊agot eget skyddsombud utan
använde sig av ett regionalt skyddsombud kontaktades det regionala
skyddsombud som varit med p̊a den senaste skyddsronden för att f̊a
svara p̊a intervjufr̊agorna. Att notera är även att företag A:s skydds-
ombud nyligen var tillsatt, d̊a föreg̊aende precis hade g̊att i pension,
och därmed inte hade varit med p̊a mer än en skyddsrond. Detta
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gjorde att fr̊agorna blev ganska sv̊ara att svara p̊a och svaren gans-
ka kortfattade. Vad gäller företag B ville deras avdelningschef och
skyddsombud göra intervjun tillsammans vilket gjorde att endast en,
istället för tv̊a, vinklar gavs. Av intresse hade varit att f̊a göra in-
tervjuerna separat för att f̊a deras enskilda syn p̊a fr̊agorna. D̊a en
gemensam intervju genomfördes finns en möjligt att inte samma svar
gavs som om intervjun hade skett individuellt.

I studien valdes intervjuer som metod. Alternativ till detta hade
kunnat vara att göra enkätundersökningar som är mer tidseffektiva
och lätta att analysera. Dock är det sv̊art att styra över svarsfrekven-
sen i enkätundersökningar och d̊a det ämnesomr̊ade som undersöktes,
i form av hälsopromotion, är ett relativt okänt ämne hade troligtvis
svarsrekvensen p̊a enkätundersökningar blivit svag p̊a grund av okun-
skap. Därför valdes intervjuer som metod istället för enkäter.

5.3 Vad innebär ett hälsofrämjande arbete inom

arbetslivet?

Enligt den litteratur som använts i detta arbete bygger ett
hälsofrämjande arbete inom arbetslivet p̊a att skapa nya villkor som
främjar hälsan. Dessa villkor kan gälla den omgivande arbetsmiljön,
organisationens struktur eller individuella faktorer som exempelvis
levnadsvanor (?). Det är de kombinerade insatserna fr̊an arbetsgivare,
arbetstagare och samhälle för att förbättra hälsan och välbefinnandet
genom att förbättra dessa villkor som utgör det hälsofrämjande ar-
betet. Arbetet måste därmed inkludera hela organisationen i besluts-
fattande, planering och handling p̊a grund av att hela sammanhanget
är viktigt för effekt och h̊allbarhet (?).

För att hälsopromotion i arbetslivet ska fungera s̊a bra som möjligt
krävs möjlighet till delaktighet genom deltagande fr̊an de anställda
och att ha kontroll. Effektiv hälsopromotion hjälper arbetsgivare att
införa lämpliga administrativa procedurer och anställda att använda
säkra arbetsmetoder vilket skulle kunna minska sjukfr̊anvaron och
förbättra produktiviteten (??).
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Utifr̊an författarens egna erfarenheter, litteraturundersökning och
resultat fr̊an intervjuerna kommer här n̊agra exempel och idéer p̊a
hälsopromotiva insatser som skulle kunna undersökas p̊a arbetsplat-
ser:

• Tillg̊ang till enkla och lättillgängliga fysiska aktiviteter runt ar-
betsplatsen exempelvis naturstigar, motionssp̊ar eller cykelba-
nor.

• Tillg̊ang till omklädningsrum med dusch.

• Tillg̊ang till vilorum för avslappning.

• Tillg̊ang till cykelställ utanför arbetsplatsen.

• Tillg̊ang till hälsoutbildande aktiviteter.

• Regelbundna personalmöten.

• Placering av olika hjälpmedel som exempelvis skrivare.

• Trapphusets skick.

• Gemensamma aktiviteter.

Många av dessa punkter handlar om att f̊a personalen att bli mer
fysiskt aktiv. Tillg̊ang till enkla och lättillgängliga fysiska aktiviteter
ger möjlighet till träning före eller efter arbetet eller under lunchpa-
us. Detta kräver dock att det finns tillg̊ang till omklädningsrum med
dusch p̊a arbetsplatsen. Finns cykelställ tillgängliga utanför arbets-
platsen ökar möjligheterna att kunna cykla till jobbet istället för att
ta buss eller bil och beroende p̊a hur trapphusets skick är och vart
hiss är placerad avgörs valet om personer tar trappan eller hissen.
Även placering av hjälpmedel kan vara viktigt för att tvinga per-
sonalen att ställa sig upp och g̊a en bit för att exempelvis hämta
utskrivna papper. För personer som redan har ett fysiskt krävande
arbete kan det vara minst lika viktigt med tillg̊ang till ett vilorum för
att p̊a s̊a sätt f̊a möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. För
att öka först̊aelsen för det hälsopromotiva arbetet är det viktigt med
hälsoutbildande aktiviteter s̊a att arbetstagarna först̊ar vikten av mo-
tion. Utan denna först̊aelse kommer troligtvis inte det hälsopromotiva
arbetet n̊a fram. Lika viktigt som fysisk aktivitet i det hälsopromotiva
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arbetet är vikten av att känna sig delaktig. Därför är det viktigt med
n̊agon form av regelbundna personalmöten där all viktig information
delges arbetstagarna. Även andra gemensamma aktiviteter b̊ade in-
om och utanför arbetet är viktigt för att förbättra gemenskapen inom
arbetsgruppen.

5.4 Hur kan hälsopromotion bli en del av skydds-

ronderna?

Ett hälsopromotivt arbetssätt stödjer en deltagande process med
att skapa en stark och främjande yrkes- och miljölagstiftning ge-
nom att föresl̊a verktyg som upprätth̊aller eller stärker initiativ
till en hälsosam arbetsplats (??). Att integrera hälsopromotion i
dagens skyddsronder är ett exempel p̊a ett s̊adant arbetssätt. I
de intervjuer som gjordes med de tre företagen framkom att de
framförallt s̊ag möjligheten med att f̊a in mer hälsopromotion i arbets-
miljöarbetet genom utbildningar, föreläsningar och inspiration eller
genom att sätta mål. Utbildningar som syftar till att öka kunskapen
om hälsopromotion är viktiga om är om hälsopromotiva aspekter ska
kunna integreras som en del i skyddsronderna d̊a först̊aelsen över in-
nebörden av begreppet är viktig för att det ska fungera. I analysen
av de intervjuer som gjordes var det inte n̊agon av de intervjuade
personerna p̊a n̊agot av företagen som visste vad hälsopromotion in-
nebar. Ett annat verktyg för att f̊a arbetsplatserna att arbeta mer
hälsopromotivt skulle vara om Arbetsmiljöverket i framtiden skriver
en föreskrift som handlar om promotiva aspekter i arbetslivet. Det-
ta skulle dels f̊a b̊ade arbetsgivare och arbetstagare medvetna om
det promotiva arbetet, öka först̊aelsen för vad det innebär att arbeta
promotivt och även kunna f̊a in det som en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

För att veta vilka delar som är av värde att ta med i en
hälsopromotiv del i skyddsronderna behövs kunskap om vad som ska-
par en frisk arbetsplats. Enligt den litteratur som använts i detta
arbete utgörs en god arbetsmiljö av (???????????):

• Gemenskap

• Aktiv friskv̊ard i arbetet i form av friskv̊ardsbidrag, gemensam
eller individuell träning och gemensamma aktiviteter
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• Eget ansvar genom delaktighet och p̊averkan av sitt eget arbete
och för en god livsstil utanför arbetet

• Bra fysisk arbetsmiljö med bra klimat, bra arbetsstruktur och
arbetsutrustning

• Välfungerande ledarskap med bra kommunikation, känsla av re-
spekt och möjlighet till variation och utveckling i arbetet

Ett sätt att f̊a in hälsopromotion inom företaget och skyddsron-
derna skulle kunna vara att lägga in hälsopromotiva aspekter i utbild-
ningarna till skyddsombud s̊a att det blir en naturlig del fr̊an början
för de personer som utbildar sig till skyddsombud. Detta skulle kun-
na öka skyddsombudens först̊aelse för det hälsopromotiva tänket och
genom dem komma som en naturlig del i skyddsronderna.

5.5 Hur kan företagshälsov̊arden bidra till

hälsopromotion p̊a företagen?

Om ett företags egna kompetensen inte räcker till för att utföra det
systematiska arbetsmiljöarbetet kan en företagshälsov̊ard anlitas som
kan göra undersökningar, riskbedömningar, föresl̊a åtgärder och ge ut-
bildningar (??). Som tidigare nämnts ans̊ag de intervjuade företagen
att utbildningar, föreläsningar och inspiration var viktiga delar för
att ett hälsopromotivt arbete ska fungera. Företagshälsov̊arden kan
därmed spela en viktig roll för att regelbundet h̊alla i utbildningar
som handlar om hälsopromotion för de företag som är kopplade till
dem och därmed sprida kunskap om begreppet.

5.6 Rekommendationer

En rekommendation som kan ges utifr̊an de resultat som framkom-
mit i arbetet är att de företag som var med i detta arbete alla skulle
behöva se över sina skyddsprotokoll. Tv̊a av dem använder allmänna
protokoll fr̊an Prevent som inte är utvecklade för deras typ av bransch.
Detta gör dels att det finns delar med i protokollet som inte har med
deras typ av verksamhet att göra men även att det troligtvis saknas
delar som hade varit viktiga för dem att ha med. Att rekommendera
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skulle därför vara att de tog hjälp och utformade ett specifikt skydds-
protokoll för just deras företag. Det tredje företaget har ett skydds-
protokoll som är gjort för just deras verksamhet. Eftersom tekniken
utvecklas hela tiden är det av yttersta vikt att även skyddsprotokollet
uppdateras med jämna mellanrum för att inte risker ska missas.

Att ha en hälsopromotiv del i skyddsronderna skulle kunna hjälpa
företagen i fr̊aga att antingen sänka sjukskrivningar som finns idag
eller att undvika sjukskrivningar i framtiden. Viktigt att ta i beaktan-
de d̊a är att olika branscher bör ha olika slags hälsopromotiva fr̊agor
att arbeta utifr̊an. Detta eftersom de arbetstagare som finns inom
olika branscher har olika arbetsförutsättningar och därmed belastas
p̊a olika sätt, exempelvis kan vissa ha mer fysiskt p̊afrestande arbeten
medan andra har mer psykiskt p̊afrestande arbete.

5.7 Slutsats

De undersökta företagen arbetade idag inte p̊a ett medvetet och
systematiskt sätt med hälsopromotion, och de beaktade heller inte
hälsopromotiva aspekter i sina skyddsronder. Trots detta, visade in-
tervjuerna att företagen hade ett intresse för hälsopromotion och en
vilja att i framtiden integrera dessa aspekter i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet.

5.8 Förslag p̊a vidare forskning

D̊a studien visat p̊a en kunskapsbrist ang̊aende hälsopromotion inom
de undersökta företagen hade det varit av intresse att utveckla me-
toder och verktyg för att sprida kunskapen om hälsopromotion och
dess arbete med hälsofr̊agor inom olika företag. Detta kan ske genom
exempelvis föreläsningar eller utbildningar inom omr̊adet. Detta för
att vidare sedan kunna utveckla en hälsopromotiv del i skyddsron-
derna och p̊a s̊a sätt f̊a in hälsopromotion som en naturlig del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Fr̊ageomr̊ade:
Hur dagens skyddsronder ser ut och är upplagda.
Dagens skyddsronder och arbetsmiljöarbete riktar sig endas mot

risker som redan finns inom företaget och att förebygga och skydda
mot dessa.

Intervjufr̊agor:

• Hur är er skyddsrond upplagd idag? Vilka delar ing̊ar i den?

• Finns det n̊agot/ n̊agon del du saknar i er skyddsrond?

• Görs era skyddsronder regelbundet och hur ofta görs de?

• Vilka personer g̊ar med under skyddsronderna? (skyddsombud,
personalchef, FHV mm)

• Görs en ordentlig uppföljning efter varje skyddsrond och hur
görs d̊a den?

Fr̊ageomr̊ade:
Hur företaget arbetar kring arbetsmiljöfr̊agor.
Vilket innebär allt som p̊averkar en människa i arbetet, det vill

säga b̊ade den fysiska och den sociala omgivningen. En god arbets-
miljö innebär ändamålsenliga lokaler där de fysiska riskerna är un-
danröjda ur omgivningen och en miljö där de anställda kan p̊averka
sin egen arbetssituation utan att n̊agra större psykiska belastningar
eller styrt arbete.

Intervjufr̊agor:

• Vad innebär en hälsosam arbetsplats för dig?

• Hur ser ert arbete med arbetsmiljöfr̊agor ut idag, för att ni ska
uppn̊a s̊a frisk arbetskraft som möjligt?

• Vilka parter är delaktiga i arbetet med arbetsmiljöfr̊agor? (Che-
fer, skyddsombud, arbetstagare, FHV)

• Har personalen möjlighet att p̊averka sin arbetssituation vad
gäller arbetsmiljöfr̊agor?
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Fr̊ageomr̊ade: Hälsopromotion i arbetslivet.
Intervjufr̊agor:

• Vad betyder ordet hälsopromotion för dig?

• Hur är du som skyddsombud/VD inblandad i arbetet kring
hälsopromotion?

• Hur tror du att hälsopromotion skulle kunna bli en större del
av ert arbete med arbetsmiljöfr̊agor?

• Vad tycker du om idén med hälsopromotion som en del i skydds-
ronderna?

• Vad tänker du att man skulle kunna ta upp som hälsopromotiva
aspekter i samband med skyddsronden?
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Bilaga 2 - Sammanfattning Intervjuer
Företag A

Skyddsronder

Företag A använder sig av en standardmall fr̊an Prevent som är en
checklista för detalj- och partihandel vid sina skyddsronder och under
skyddsronden g̊as hela denna checklista igenom. Med p̊a ronden g̊a
VD, kundservicechef, lagerchef och skyddsombud, där kundservice-
chef och lagerchef ibland endast g̊ar med p̊a sin del, kontor respektive
lager.

Skyddsronderna görs regelbundet tv̊a g̊anger om året, en g̊ang p̊a
v̊aren och en g̊ang p̊a hösten. Upptäcks akuta eller osäkra risker följer
VD upp detta inom tv̊a veckor och vem som är ansvarig för de oli-
ka åtgärderna skrivs under skyddsronden. Deadline är december (för
skyddsrond p̊a hösten) eller innan semestrar (för skyddsrond gjord p̊a
v̊aren). Om inte risken är akut eller osäker görs uppföljning vid nästa
skyddsrond.

Som det ser ut idag är de fortfarande ganska nya inom detta
omr̊ade kan de inte komma p̊a n̊agot som de saknar i skyddsronderna
idag.

Arbetsmiljöarbete

För företag A innebär en hälsosam arbetsplats en plats där
grundläggande trygghet ges i form av värme, kyla, fast kontorsplats
med mera. Det anses även viktigt att trivas p̊a sitt arbete, dels med
sina arbetsuppgifter men även med sina kollegor och företaget som
helhet, att det inte känns för stressigt utan är en rimlig arbetsbörda
och att det är rent och ordning och reda. Det ska även finnas möjlighet
till utveckling och en bra avveckling vid eventuelt slut.

P̊a företag A jobbar de med arbetsmiljöfr̊agor utifr̊an 3 policys
vilka är trygghet i anställningen, utveckling och friskv̊ard och hälsa.
Dessutom ges information om arbetsmiljöarbetet 1 g̊ang i månaden
genom ett möte där alla arbetstagare är delaktiga och individuella
åsikter f̊angas upp genom medarbetarsamtal.

Alla p̊a företag A f̊ar friskv̊ardsbidrag varje år, men detta glöms
tyvärr ofta bort. De sponsrar även v̊arruset och jobbar mycket med
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rehabilitering och arbetsträning. Dessutom har alla ergonomiska kon-
tor med höj- och sänkbara skrivbord och ett försök att minska ljudet
i kontorslandskapet görs genom nya headsets.

För att kunna göra olika fysiska tester och lägga upp en strate-
gisk handlingsplan har företag A nyligen börjat ett samarbete med
en företagshälsov̊ard. Förutom detta planerar företaget att l̊ata hela
ledningsgruppen g̊a en arbetsmiljöutbildning och att till v̊aren bil-
da en arbetsmiljögrupp som ska arbeta specifikt med att förbättra
arbetsmiljön i form av brand, skyddsronder och policy.

Vad gäller möjligheten att p̊averka sin egen arbetssituation är
den begränsad p̊a kontoret d̊a arbetet sker via kundordrar med
beställningar som oftast följer säsongen. Desto större möjlighet att
p̊averka är det p̊a lagret där vissa uppgifter kan utlämnas om det är
mycket att göra. Viktigt anses vara att ha först̊aelse för varandra och
hjälpas åt om de är mycket.

Hälsopromotion

För företag A innebär hälsopromotion en uppmuntran till att ta an-
svar för sitt liv, att hitta sin väg. VD:n anser sig delaktig i arbetet
kring hälsopromotion genom att bilda och leda en arbetsmiljögrupp
och att lyfta ledningsgruppen och styrelsen. Skyddsombudet bidrar
till detta arbete genom den information som ges ang̊aende arbets-
miljöarbetet och genom att vidare befordra information som ges fr̊an
medarbetare vidare under skyddsronderna.

Hälsopromotion skulle kunna bli en större del av arbetet genom
att arbeta men arbetsmiljön för att p̊a s̊a sätt minska de höga sjuk-
skrivningstalet.

I samband med skyddsronder anses aspekter som inspiration och
utbildning inom träning och kost och genom att integrera och in-
volvera policys kunna vara viktiga delar. Även aspekter kring ökat
friskv̊ardsbidrag, möjlighet till kiropraktor och införande av st̊astolar
för variation anses kunna vara bra.
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Bilaga 3 - Sammanfattning Intervjuer
Företag B

Skyddsronder

Även företag B använder sig av en checklista fr̊an Prevent, ”Checklis-
ta för skyddsrond (Allmän del)”, som de följer vid sina skyddsronder
men hoppar över vissa punkter som inte är relevanta för dem. Skydds-
ronderna sker i form av ett möte som skyddsombudet kallar till och
alla inblandade, skyddsombud, de tv̊a gruppcheferna och avdelnings-
/ kontorschef, sätter sig internt och g̊ar igenom alla punkter. Dessa
ronder görs regelbundet tv̊a g̊anger om året, en p̊a v̊aren och en p̊a
hösten, och skyddsombudet ansvarar för att se till s̊a att risker som
upptäcks blir åtgärdade. Akuta risker ska åtgärdas inom tv̊a månader
och mindre akuta g̊as igenom vid nästa skyddsrond.

Företag B anser inte att de saknar n̊agon del i sitt skyddsprotokoll
utan snarare att många delar i det inte är avsett för kontorsarbete.

Vid fr̊agor ang̊aende miljö finns en HR-avdelning inom koncernen
i Stockholm som arbetar med dessa fr̊agor s̊a endast pappersarbetet
görs i Halmstad och skickas sedan vidare upp dit. P̊a plats i Halm-
stad är det avdelningschefen som har ansvaret. Vad gäller brandfr̊agor
finns en brandavdelning inom företaget som arbetar med dessa fr̊agor
till vardags och därmed även tar hand om företagets egen branddel.

Arbetsmiljöarbete

För företag B anses en hälsosam arbetsplats vara en arbetsplats där
arbetstagarna trivs och tycker att det är roligt att g̊a till, ingen mot-
vilja ska finnas att g̊a till jobbet. Dessutom innebär det en hälsosam
inomhusmiljö vad gäller exempelvis luft och värme och att det är er-
gonomiskt anpassade arbetsplatser. De byter även kontinuerligt ut all
utrustning för att alltid ha det bästa.

P̊a företag B jobbar de med arbetsmiljö genom att göra alla ar-
betsrum ergonomiskt anpassade och förbättra luftkvaliteten och luft-
temperaturen. De bjuder p̊a fika varje morgon med målet att alla ska
delta för att lära känna varandra s̊a detta är det enda tillfället d̊a alla
i personalen befinner sig i byggnaden. Under dagen har de infört tv̊a
fruktkorgar s̊a personalen kan ta varsin frukt. För att f̊a personalen
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att tvingas röra p̊a sig placerar de personer som arbetar med varandra
i rum som ligger en bit ifr̊an varandra.

Förutom ovannämnda delar har varje anställd ett friskv̊ardsbidrag
p̊a 3000 kr per år och de sponsrar varje år 3 olika evenemang, ma-
raton i grannstaden, v̊arruset och en 12 h spinning som sker i lag
som anordnas av Friskis och Svettis. Till dessa evenemang köps of-
tast träningskläder in, ibland hela set, för att motivera de anställda
ännu mer att ställa upp. Dessutom anordnas en motionstävling inom
koncernen varje år som p̊ag̊ar under tre veckor.

Vid behov finns möjlighet att träffa psykolog eller en coach och
denna information ges alltid till de nyanställda.

Vad gäller möjlighet att p̊averka sin egen arbetssituation har de
möjlighet att p̊averka hur och var de sitter och många byter rum
emellan̊at d̊a olika rum har olika förutsättningar. Däremot är det
sv̊arare att p̊averka arbetsbördan d̊a även företag B jobbar med kund-
beställningar som har fastställda leveransdatum. Varje avdelning de-
lar in arbetet i olika grupper och dessa grupper har varje vecka re-
sursmöten där en resursfördelning görs för att arbetsbelastningen ska
bli s̊a bra som möjligt. Arbetsbördan har blivit bättre med åren och
antal timmar övertid har minskat med åren. För att undersöka hur
medarbetarnas arbetssituation har de en medarbetarenkät varje år.

Hälsopromotion

Inom företag B arbetar de med hälsopromotion genom sina medarbe-
tarenkäter. Det anser att det

Hälsopromotion skulle kunna bli en större del inom deras verk-
samhet genom mer information och fler föreläsningar som ökar med-
vetenheten. Att veta att det är viktigt att variera sina sysslor eller
bara göra n̊agot annat n̊agon g̊ang ibland. Det är även viktigt att ta
hand om varandra och v̊aga berömma.

Hälsopromotion skulle nog kunna fungera som en del i skydds-
ronderna genom olika målsättningar och att medvetandegöra med-
arbetare om sm̊a saker som kan förbättra vardagsmotionen genom
föreläsningar och utbildningar.

47
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Bilaga 4 - Sammanfattning Intervjuer
Företag C

Skyddsronder

Företag C har inget eget skyddsombud utan använder sig av ett regi-
onalt skyddsombud som är en av transports utsedda, s̊a denna person
tillhör även facket. Skyddsronderna genomförs en g̊ang per år, d̊a med
skyddsombud och VD, och g̊ar framförallt ut p̊a att sitta ner och dis-
kutera utifr̊an sitt underlag. Ronden är indelad i tv̊a delar, en del med
fokus p̊a hur förarna har det och en del med fokus p̊a hur det ser ut p̊a
kontoret där transportledning och administration styrs. Vid kontoret
finns även en verkstad som g̊as igenom. Uppst̊ar specifika fr̊agor under
ronden vänds fr̊agan direkt till ansvarig för just det omr̊adet. Utifr̊an
skyddsrond sätts olika m̊al upp där antingen en direkt åtgärd görs
och detta sedan stryks eller s̊a läggs det in förebyggande och d̊a sätts
ett målarbete upp. Enklare saker följs upp inom en månad och brand-
skydd inom tre månader. Uppföljningstiden är även i förh̊allande till
hur mycket arbete som krävs.

En viktig del är även hur det ser ut där förarna är ute och tömmer
men eftersom det är s̊a många ställen är detta inte en del skyddsron-
derna.

I kombination med skyddsronderna varje år skickas en medar-
betarenkät ut till alla anställda som handlar om arbetsklimat, ar-
betsbörda, skötsel av bilar och hur arbetet ute p̊a hämtplatserna är
med mera. Ett stort bekymmer är dock att f̊a dem att svara p̊a dessa
enkäter.

Tyvärr är skyddsronden d̊aligt uppdaterad sedan n̊agra år tillbaka
och detta är n̊agot företaget känner att de behöver bli bättre p̊a.

Arbetsmiljöarbete

En hälsosam arbetsplats innebär för företag C en plats där arbets-
tagarna stannar under en l̊ang tid. En plats där det är bra social
atmosfär och god stämning vilket gör det roligt att g̊a till jobbet.

P̊a företag C h̊alls en utbildning inom ergonomi för förarna vilket
är viktigt d̊a det är en åldrande arbetsplats, vilket innebär att de som
börjar jobba p̊a företaget oftast stannar. Det anses ligga i bolagets
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DNA att ta hand om sina anställda.
Företaget har försökt med friskv̊ardspengar för att förarna ska

ta hand om sig själva men har inte f̊att n̊agot genomslag i detta.
Däremot var de bland de första i Sverige att ha liggande sopbilar,
allts̊a luftfjädring som sänker sidan närmre marken.

De som arbetar med företagets arbetsmiljö är dels varje
affärsomr̊adesansvarig d̊a det är dessa som hör vad förarna säger och
måste se till att alla punkter blir bra. Sedan har VD ansvaret att se till
att alla affärsomr̊adesansvariga gör sitt jobb. De har även samarbete
med en företagshälsov̊ard för att f̊a hjälp med arbetsmiljöfr̊agor.

I slutändan hänger änd̊a det största ansvaret vad gäller arbets-
miljön p̊a förarna själva, säger de ingenting görs heller ingenting. S̊a
länge saker och ting fungerar har de väldigt mycket frihet att lägga
upp sitt eget arbete.

Hälsopromotion

För företag C innebär hälsopromotion att skapa möjligheter i form av
frihet inom anställningen men även i form av friskv̊ardsbidrag vilket
målet är att fler ska använda. Funderingar har även g̊att runt att
erbjuda massage men tyvärr finns inte tillg̊ang till de lokaler som
krävs d̊a.

Hälsopromotion skulle kunna bli en större del inom verksamheten
genom att fr̊agor ställs som belyser olika saker som gör att de hamnar
i fokus.

Eftersom förarna börjar stiga i ålder kan hälsopromotion bli en
viktigare del i arbetet. Ett sätt att f̊a in det kan vara genom att ett
målarbete sätts i skyddsronderna, exempelvis att alla ska ha 600 h
träning under året.

Det kan även fokusera p̊a statistik, hur m̊anga tränar? hur m̊anga
röker? Att i skyddsronderna undersöka vad som gjorts för att minska
eller öka dessa delar.
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Bilaga 5 - Sammanfattning Intervju regi-
onalt skyddsombud

Skyddsronder

Det regionala skyddsombudet är skyddsombud för alla företag in-
om transportbranschen som inte har eget lokalt skyddsombud. Det-
ta handlar om ungefär 100-120 företag och är d̊a företag inom ex-
empelvis miljö̊akeri, terminal och lager, hamnarbete, flygbranschen,
bränslehantering, persontransporter som buss och taxi, däck och
bärgning med mera där företag C är ett av företagen.

P̊a företag C är skyddsronderna upplagda rent fysiskt och görs 1
g̊ang per år. En checklista följs och VD och skyddsombud g̊ar helt
enkelt runt och tittar i lokalerna efter fysiska risker. Checklistan an-
passas fr̊an g̊ang till g̊ang om det är n̊agot som behöver förändras.
Enligt det regionala skyddsombudet är det viktigt att tänka p̊a att
hela tiden vaka över eventuella risker även mellan skyddsronderna.

Dessutom är det viktigt att pointera att arbetsgivarens skyldig-
het att undersöka arbetsplatsen sträcker sig till betydligt mer än bara
den fysiska delen, vilket är det enda som g̊as igenom med det regi-
onala skyddsombudet. Även saker som fordonen och lastnings- och
lossningsställena är vikiga att se över men även den psykosociala de-
len. företag C använder sig av enkäter för den psykosociala delen men
det regionala skyddsombudet anser att det vore bra med medarbe-
tarsamtal ocks̊a för att kunna föra en riktig dialog.

Normalt sker skyddsronder 1-2 g̊anger per år p̊a företag inom
Transport enligt det regionala skyddsombudet med det är endast
en minoritet inom branschen som utför dem. Tyvärr är Arbets-
miljöverket s̊a sällan ute och gör inspektioner s̊a de kommer undan
med det.

Deltagande under skyddsronder är oftast arbetsgivare och skydds-
ombud. Ett f̊atal g̊anger tas en arbetstagare med, exempelvis om
skyddsombud är osäker p̊a arbetsplatsen eller saknar kunskap för att
se eventuella risker. P̊a företag C är det endast det regionala skydds-
ombudet och VD som är delaktiga och det finns ingen av de anställda
som är intresserade av att prata.
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Arbetsmiljöarbete

En hälsosam arbetsplats handlar om att trivas, att ha en bra kommu-
nikation med ledningen, att ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete
och ha möjlighet att själv delta i förbättringsarbeten av olika slag,
samverkan helt enkelt. Det krävs även att företaget arbetar aktivt
med att förebygga risker. D̊a blir det oftast ordning och reda p̊a ar-
betsplatsen vad gäller den fysiska delen.

Det regionala skyddsombudet arbetar med arbetsmiljö genom att
släcka bränder. Företag hör av sig med problem som redan har skett
som skyddsombudet åker ut för att ta diskutera med arbetsgivare el-
ler genom arbete med policyfr̊agor och rutiner där åsikter lyfts fram.
Dessutom är skyddsombudet utbildad när det gäller arbetsmiljö in-
om TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och h̊aller
därför även kurser och sitter med i arbetsmiljöprojekt inom TYA.

Vad gäller arbetstagarnas möjlighet att p̊averka sin arbetssitua-
tion är inte det regionala skyddsombudet s̊a insatt, i alla fall inte
vad gäller företag C. Mycket p̊a grund av att inte kontakt med ar-
betstagarna har lyckats skapas vilket tyder p̊a att det finns en bra
kommunikation inom företaget.

Utanför företag C har arbetstagarna överlag inte möjlighet till del-
aktighet utan företagens arbetsmiljöarbete är generellt ganska stängt.
Med tanke p̊a vad som st̊ar i lagstiftningen om att arbetstagarna ska
f̊a vara delaktiga i förändringar som p̊averkan dem är detta inte s̊a
bra.

Hälsopromotion

D̊a det regionala skyddsombudet inte är insatt i ämnet
hälsopromotion betyder det inget speciellt men som regionalt
skyddsombud kan arbetet kring det änd̊a ske vid framtagandet av
grundläggande företagsregler och policys och vid framtagning av
friskv̊ard som görs vid till exempel skyddskommittéer.

För att hälsopromotion ska kunna bli större del av arbets-
miljöarbetet måste företagen lyfta vikten av det hälsofrämjande ar-
betet och först̊a nyttan av det. Det gäller att lyfta fram vad företagen
tjänar p̊a att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete och att den
ekonomisk vinst finns även om det inte syns p̊a en g̊ang.

Vissa delar i dagens skyddsronder är hälsopromotiva, exempelvis
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vart pärmar placeras, att personalen ska behöva resa sig och g̊a för
att komma till dem och inte bara kunna vända sig om i stolen. Men
om syftet med dessa är hälsopromotion framg̊ar inte.

En hälsopromotiv del i skyddsronderna kan vara bra men kräver
troligtvis att de som utför skyddsronden har f̊att den utbildningen
som krävs för att först̊a vad det innebär. Detta är kanske rentav
n̊agonting som kan införas p̊a arbetsmiljöutbildningar för de olika
aktörerna.
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