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SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med den här studien var att ta reda på vad som tidigare skrivits om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kunskap och kunskapsbehov på företag via litteratur och vetenskapliga 
artiklar. Men framför allt var syftet med studien att undersöka om man på ett övergripande 
plan arbetar med SAM, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 på ett större företag, i detta fall Hennes & Mauritz. Det vill 
säga att man undersöker och bedömer de risker som finns, att man upprättar handlingsplaner 
och att man gör årliga uppföljningar så att eventuella problem åtgärdas. I sammanhanget ville 
jag dessutom undersöka vilka eventuella kunskapsbrister som finns hos cheferna på 
avdelningarna samt ge väl underbyggda förslag på utbildning i SAM.  
 
Metoden gick ut på att intervjua tio butikschefer och en arbetsmiljösamordnare om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, kunskaper och kunskapsbehov inom området. Butikscheferna 
valdes ut slumpvis och efter tillgänglighet. Butikschefernas svar jämfördes med 
arbetsmiljösamordnarens svar.  
 
Undersökningen på H&M visade att man arbetar bra med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
i butikerna, att man i det stora hela anser sig ha bra kunskaper i arbetsmiljöfrågor men att det 
är viktigt att uppdatera sina kunskaper med jämna mellanrum. Mer specifikt visade resultatet 
på att det finns brister i informationen kring arbetsmiljöansvaret och att personalen inte får 
den kontinuerliga uppdateringen i form av årlig arbetsmiljöutbildning som intentionen från 
ledningen är.  
 
Ett förslag på utbildningsplan i arbetsmiljö har lämnats i rapporten utifrån det resultatet som 
framkommit. Rimlig tid att avsätta för att uppdateras i SAM är en halvdag per halvår 
alternativt en dag per år. Innehållet är fokuserat på systematiskt arbetsmiljöarbete, 
arbetsmiljöansvar/ uppgiftsfördelning, riskanalyser, handlingsplaner med uppföljning. En mer 
specifik utbildning i bland annat belastningsergonomi eller stress bör ges vid ett separat 
tillfälle och med hjälp av specialister från exempelvis företagshälsovård eller annan konsult 
om inte kompetensen finns inom företaget. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to make a survey of a larger company in Sweden to analyze if it 
complied to the stipulated Systematic Work Environment Management rules in Sweden. The 
company chosen was Hennes & Mauritz. The key question was to see if the company was 
examining and judging the risks, developing handling plans and if they were making yearly 
follow ups so that problems could be attended to. Further, I also wanted to examine if there 
was lack of competence within different departments as well as give some substantiate 
proposals on educations in Systematic Work Environment Management. The method used to 
investigate this was interviews and observations on how the Systematic Work Environment 
Management was handled in the company. The interview study included ten different 
directors of stores. The observation was made during two weeks at the headquarter following 
the daily work concerning the Systematic Work Environment Management from 
management´s point of view. The result of the study and the observation showed that in 
general H&M is working very well with the Systematic Work Environment Management at 
the store level. The local managers considered that they had sufficient knowledge but they 
were lacking continuous education and updates in the area. Specifically, the results showed 
that there is some lack of knowledge in the field of responsibility for work environment and 
that the local management doesn’t get the yearly education according to top management´s 
intention. A short suggestion on a yearly educational plan in Systematic Work Environment 
Management has been added to the report based on the results in the survey. A reasonable 
time for this education is one day per year to update the responsible local management in the 
area of Systematic Work Environment Management.  
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1 INLEDNING 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i 
verksamheten. Där beskrivs övergripande hur ansvaret skall uppfyllas. Föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren skall 
gå tillväga för att uppfylla dessa krav. Föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön trädde i 
kraft den 1 januari 1993. De nya föreskrifterna bytte namn till systematiskt arbetsmiljöarbete 
år 2001 (AFS 2001:1). Systematiskt arbetsmiljöarbete betecknas ofta med SAM. 
 
Idag är man mycket uppmärksam på hur arbetsmiljön fungerar på företagen. 
Arbetsmiljöinspektionen gör besök på olika företag för att se att man uppfyller de krav som 
ställs på arbetsgivaren enligt lagen, se ovan. 
 
Ett företag som satsar på ett fungerande arbetsmiljöarbete är H&M. Alla butikschefer får 
innan anställningen gå utbildningar i bland annat arbetsmiljö. Frågan är om dessa utbildningar 
är tillräckliga för att kunna arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete ute i butikerna?  
 
I fakta om H&M 2005 kan man läsa följande; H&M är ett svenskt klädföretag som grundades 
av Erling Persson, 1947. Den första butiken öppnades i Västerås och kallades då för Hennes, 
eftersom den uteslutande sålde damkläder. Under 1950- och 60-talen växte Hennes stadigt 
och när företaget utvidgade i Stockholm köptes Mauritz (jakt-vapenaffär och herrkläder) och 
företaget bytte namn till Hennes & Mauritz. Under 1982 till 1998, som var en stark 
expansionsperiod, var Erling Perssons son Stefan Persson VD för H&M. Sedan 1998 är 
Stefan Persson arbetande styrelseordförande och Rolf Eriksen är VD sedan 2000.  
 
Idag säljer H&M kläder och kosmetika i över 1 000 butiker i 22 länder. Huvudkontoret ligger 
i Stockholm, Sverige. Där finns, förutom bolagsledningen, också de centrala funktionerna för 
finans, ekonomi, inköp och design, etablering, butiksinredning och display, IT, reklam, 
kommunikation, investor relations, human resources, säkerhet och logistik. De flesta 
försäljningsländer har ett landskontor. Utöver detta finns 22 produktionskontor runt om i 
världen och koncernen har drygt 45 000 medarbetare. Affärsidén är ”mode och kvalitet till 
bästa pris”. 
 
En viktig del av H&M:s miljöarbete för en hållbar utveckling är att ta ansvar för 
miljöpåverkan från tillverkningen av deras produkter. De vill också att alla som kommer i 
kontakt med H&M:s produkter ska kunna göra det utan att vara oroliga för farliga kemikalier. 
Därför finns miljökrav med som en del i H&M:s ansvar som sträcker sig långt utanför butiken 
och längre än vad lagen kräver. Målsättningen är att bedriva miljöarbetet som en del av det 
dagliga arbetet inom företagets samtliga verksamhetsområden. Detaljerade miljömål utarbetas 
årligen i samarbete med olika delar av verksamheten. 
 
På H&M arbetar man intensivt med arbetsmiljön för personalen. På personalavdelningen 
finns flera anställda som jobbar bland annat med rehabilitering och som 
arbetsmiljösamordnare. Varje avdelnings-/ butikschef ansvarar för arbetsmiljön i sin egen 
butik.  
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Enligt den arbetsmiljöpolicy som finns för H&M skall arbetsmiljöarbetet bedrivas 
systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag- och myndighetskrav, identifiering 
av risker, långsiktig planering och vid behov omedelbara åtgärder. Arbetsmiljöarbetet ska 
vidare vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom ständiga förbättringar vill man skapa 
en säker, trygg, stimulerande, hälsosam och trivsam arbetsplats. 
 
H&M har utarbetat en arbetsmiljöpärm som innehåller all den information företaget behöver 
för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett sätt som gäller för alla som är anställda i H&M. 
Varje avdelning/ butik ska ha denna pärm tillgänglig för personalen. I pärmen finns förutom 
en arbetsmiljöpolicy även riktlinjer för hur man praktiskt skall jobba med arbetsmiljöarbetet, 
allmänt om arbetsmiljöansvar, vad som gäller vid delegering av uppgifter inom arbetsmiljön 
mm. 
 
H&M satsar mycket på att utbilda personalen i olika områden. Butikscheferna får kurser i 
bland annat arbetsmiljö och arbetsrätt vilket är ett krav för att få bli butikschef. Utöver detta 
anordnas kurser i rehabilitering och ibland mer specifika kurser som rån- och stresshantering. 
De arbetsmiljökurser som butikscheferna erbjuds bygger på den arbetsmiljöpärm som finns i 
alla butiker. Dessa kurser handlar om arbetsmiljö generellt på H&M, arbetsmiljöansvar, 
handlingsplan, mångfalds- och jämställdhetsplan, skyddsrond, riskanalys, arbetsskada/ tillbud, 
sjukfrånvaro/ rehabilitering, missbruk, arbetsmiljöverkets föreskrifter mm. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att ta reda på vad som tidigare skrivits allmänt om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kunskap och kunskapsbehov på företag via litteratur och vetenskapliga 
artiklar. Men framför allt är syftet med studien att undersöka om man på ett övergripande plan 
arbetar med SAM, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
AFS 2001:1 på ett större företag, i detta fall Hennes & Mauritz. Det vill säga att man 
undersöker och bedömer de risker som finns, att man upprättar handlingsplaner och att man 
gör årliga uppföljningar så att eventuella problem med arbetsmiljöarbetet åtgärdas.  
 
I sammanhanget vill jag dessutom undersöka vilka eventuella kunskapsbrister som finns hos 
cheferna på avdelningarna samt ge väl underbyggda förslag på utbildning i SAM.   
 
 
1.3 Frågeställningar 
 

1. Arbetar butikscheferna på ett övergripande plan med arbetsmiljön enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Det 
vill säga undersöker och bedömer man de risker som finns, upprättas 
handlingsplaner, görs årliga uppföljningar så att eventuella problem med 
arbetsmiljöarbetet åtgärdas och vet man vilket ansvar man har för arbetsmiljön 
mm?  

2. Vilka eventuella kunskapsbrister finns beträffande SAM hos dessa chefer? 
3. Hur bör en utbildning i SAM lämpligen utformas och planeras tidsmässigt för att 

man på ett rimligt sätt ska få den kunskap som krävs för att praktiskt kunna 
tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete på avdelningarna? 
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1.4 Avgränsningar 
 
På grund av studiens omfattning är det rimligt att begränsa den teoretiska delen av studien till 
det systematiska arbetsmiljöarbete man bedriver i Sverige. Då det undersökta företaget även 
finns i andra länder med andra arbetsmiljölagar är det orimligt att titta på hela företagets 
arbetsmiljöarbete. Dock kan de utbildningsförslag som kan komma ifråga, möjligtvis även 
appliceras på de kontor och butiker som finns i andra länder.  
 
Då Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete kom till år 2001 
har det varit viktigt att undersöka kunskapen kring just denna. Den tidigare Internkontrollen 
från 1992 har ju förändrats i mångt och mycket och är därför inaktuell. Även andra relevanta 
föreskrifter finns att ta hänsyn till för att få en tillräcklig kunskap inom hela 
arbetsmiljöområdet men på grund av studiens omfång och chefernas tidsbrist kommer arbetet 
att vara fokuserat på kunskapen kring föreskriften i systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Utöver detta har jag också begränsat mig till att undersöka om man på ett övergripande plan 
arbetar med SAM på H&M´s butiker. Det vill säga om man arbetar med att undersöka och 
bedöma de risker som finns, att upprätta handlingsplaner och att man gör årliga uppföljningar 
så att eventuella problem med arbetsmiljöarbetet åtgärdas.   
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
 
2.1 Teori och litteraturstudie 
 
Litteraturstudien har genomförts under våren och hösten 2006 med utgångspunkt från artiklar 
och litteratur där man undersökt om man arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 och om den kunskap finns som krävs för att 
praktiskt tillämpa SAM på företagen. Sökandet av litteratur har främst skett via databaserna 
Arbline, Lucia och Ergonomics Abstracts. Vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker har 
erhållits från Arbetslivsinstitutets och Luleå tekniska universitets bibliotek men också från 
Arbetsmiljöverket och Prevent. Ord som kunskap, utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete 
mm har varit grunden vid sökandet efter relevant litteratur. Sökningarna har begränsats till att 
i första hand gälla artiklar som är producerade under 2000-talet och som gäller svenska 
förhållanden. Dock har det funnits ett visst intresse för hur arbetsmiljöarbetet kontra 
utbildning fungerar internationellt, framförallt då i våra grannländer. Flera träffar har kommit 
upp men alla berör inte ämnet i dess helhet. 
 
Undersökningar som tidigare har gjorts har jag analyserat utifrån dess syfte, mål, metoder och 
resultat och därmed själv bedömt dess värde utifrån vad som är relevant i min undersökning. 
Böcker som jag använt mig av har varit mer för att fastställa den kunskap som krävs för att 
arbeta med SAM.  
 
Granskningen av litteraturen genomfördes i tre steg. I första steget handlade det om att utifrån 
de kriterier som ställdes söka efter de relevanta artiklar som skulle vara av intresse. 
Framförallt handlar artiklarna om huruvida man överhuvudtaget arbetar med SAM i företagen 
och i synnerhet gäller undersökningarna småföretag. Men det gick också att finna några 
artiklar där kunskap och utbildningsbehov var en del i sammanhanget. Totalt fanns en hel del 
litteratur som behandlade de kunskaper som man bör inhämta för att kunna arbeta med SAM.  
 
I steg två skaffades de artiklar och den övrig litteratur i fulltext som var viktiga utifrån den 
bakgrund och de frågeställningar som presenterades och i steg tre gjordes en granskning av 
artiklarna och en sammanställning av referat. 
 
 
2.2 Urvalsprocessen 
 
Urvalet av deltagarna i undersökningen innefattar tio chefer för olika butiker i Stockholms 
län. Dessutom har en arbetsmiljösamordnare från Sverigekontoret svarat på frågorna. De 
intervjuade personerna består enbart av kvinnor som alla arbetat som butikschefer i närmare 
tio år. Cheferna är utvalda utifrån tillgänglighet.  
 
 
2.3 Observation och intervjuer 
 
Nästa steg i undersökningen var att i två veckors tid följa företagets arbetsmiljösamordnare 
genom att observera och intervjua men också att delta i utbildningar och möten kring 
arbetsmiljön.   
 
För mig var det viktigt att se hur man arbetade med arbetsmiljön i verkligheten och vill man 
veta något om verkligheten så ska man observera den. Den fas under vilken forskaren skaffar 
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sig ”belägg” för sina hypoteser benämns observationsfasen (Backman, 1998). Därför bad jag 
om att få närvara vid det dagliga arbetet med att framförallt samordna arbetsmiljöarbetet ur 
ledningens önskemål och perspektiv men också att få se hur man arbetar med att coacha 
cheferna i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Jag fick möjlighet att delta i arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsutbildningar och olika upphandlingar av t ex företagshälsovård eller andra 
konsultverksamheter.   
 
I intervjuarbetet användes en strukturerad form av intervju där man i förväg formulerat frågor 
i en förutbestämd ordning till den som svarar, det vill säga respondenten. Den mest 
strukturerade formen för utfrågning är enkäten, en skriftlig utfrågning med fasta frågor och 
(vanligen) bundna svarsalternativ (Lantz, 1993). Jag började med att använda mig av ett 
reviderat formulär som tar upp frågor om internkontroll av arbetsmiljön med bundna 
svarsalternativen ja, nej, arbete pågår/startas och vet ej. Dessa ingår i ett arbetsmaterial som är 
utformat som ett hjälpmedel till företag som vill bygga upp system för att säkra och förbättra 
arbetsmiljön. Materialet är framtaget av Arbetarskyddsnämnden 1997 och bygger på 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1996:6 ”Internkontroll av arbetsmiljön”. 
Formuläret har anpassats efter dagens aktuella föreskrift i systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 
2001:1. Utöver valda frågor från detta material så ställdes ytterligare frågor kring kunskap och 
kunskapsbehov. Där fanns det möjlighet att välja mellan svarsalternativen mycket bra, bra, 
mindra bra, inte alls bra och vet ej. Några av dessa frågor fick respondenten svara på med 
egna ord, det vill säga utan några svarsalternativ. Följande frågor var med i formuläret: (Se ett 
mer utförligt frågeformulär som bilaga 1). 
 
 

1. Finns det konkreta mål för hur arbetsmiljön ska vara i er butik? 
 
2. Vet du som chef vilket ansvar du har för arbetsmiljön? 
3. Vet du vilka arbetsmiljöproblem ni har i er butik? 

 
4. Finns det konkreta nedskrivna handlingsplaner för vad som ska göras för att 

förbättra arbetsmiljön och när det ska göras? 
 
5. Följer ni upp olycksfall, tillbud och arbetssjukdomar så att andra inte råkar ut 

för liknande skador igen? 
 

6. Görs årligen en uppföljning av hur SAM fungerar så att eventuella brister kan 
rättas till? 

 
7. Har du gått någon kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 
8. Hur bedömer du din kunskap beträffande personalens arbetsmiljörisker? 

 
9. Hur bedömer du din kunskap beträffande hur arbetsmiljöarbete ska och bör 

bedrivas? 
 

10. Inom vilka områden upplever du att du har för lite kunskaper för att kunna 
förbättra arbetsmiljön? 

 
11. Om du skulle förbättra dina kunskaper om arbetsmiljöarbete, vilken 

utbildningsform skulle du föredra? 
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12. Hur mycket tid kan du under det närmaste året realistiskt avsätta för att 
förbättra dina kunskaper om arbetsmiljöarbete? 

 
 
Efter sammanställningen av frågorna intervjuades till att börja med fyra butikschefer för att 
säkerställa att man har samma uppfattning i dessa frågor som man försöker att implementera 
från ledningens håll. Med andra ord stämmer ledningens målsättning med hur det verkligen 
ser ut i butikerna? Efter fyra intervjuer gjordes en utvärdering av frågor och svar för att se om 
dessa möjligtvis borde se annorlunda ut. Resultatet blev att de färdiga svarsalternativen inte 
var relevanta att använda sig utav då det snarare uppstod en dialog mellan intervjuaren och 
respondenten. Med andra ord fick följande intervjuobjekt i fortsättningen tala fritt utifrån 
frågorna. Ganska snart märktes att de flesta svarade likartat på frågorna vilket innebar att 
antalet intervjuade kunde begränsas till tio stycken. 
 
 
2.4  Bearbetning och analys av data 
 
Under rubriken ”Analys” bearbetas och analyseras de data som framkommit via intervjuerna 
och observationen. Svaren på frågorna har sammanställts under rubriken resultat för att sedan 
analyseras under nästa rubrik. Första analysens målsättning var att jämföra ledningens 
önskemål om hur man vill att butikscheferna ska arbeta med arbetsmiljön med hur 
butikscheferna verkligen arbetar med arbetsmiljön. Med andra ord stämmer ledningens 
önskemål med butikschefernas sätt att arbeta? Varje fråga specificeras och svaren från 
arbetsmiljösamordnaren och butikscheferna jämförs och analyseras. Andra målsättningen var 
att analysera det resultat som framkommit via observationen och tredje var att få svar på de 
frågeställningar som beskrevs under syftet med arbetet. Här specificeras de tre 
frågeställningarna och svaren sammanfattas i form av en analys. Utifrån dessa analyser ville 
jag också få ett underlag för att kunna utforma ett förslag till en utbildningsplan både vad det 
gäller innehåll, pedagogik och tidsram.  
 
 
2.5 Diskussion och slutresultat 
 
I nästa led, det vill säga under rubriken ”Diskussion”, har jag diskuterat om hur och på vilket 
sätt de valda metoderna observation och intervju fungerade och hur tillförlitliga de erhållna 
data är. Jag har också kort beskrivit hur det praktiska arbetet gick till, vad som fungerade 
enligt planerna och vad som blev annorlunda. Sammanfattningsvis kan man säga att det är här 
hela rapporten har ”knutits samman” vad avser de tre delarna problem, metod och resultat. 
 
Under rubriken slutresultat har jag dragit slutsatser av, tolkat och värderat resultaten och här 
har svaret formulerats på intervjuns och därmed undersökningens övergripande 
frågeställningar. 
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3 TEORI OCH LITTERATURSTUDIE 
 
 
Syftet med teoriavsnittet har varit att ta reda på om svenska företag arbetar med systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) och om det finns tillräckliga kunskaper som behövs för att praktiskt kunna tillämpa 
SAM i företagen. Utöver detta har även en litteraturöversikt gjorts i SAM utifrån ett 
ledarperspektiv för att få en klar bild av innehållet i ämnet. 
 
Jag har valt att studera framförallt svensk litteratur då jag fokuserar på det svenska 
arbetsmiljöarbetet. Då Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt 
arbetsmiljöarbete kom till år 2001 har det varit viktigt att undersöka kunskapen kring just 
denna. Arbetet är fokuserat på att studera alla undersökningar som gjorts oavsett storlek på 
företag det vill säga småföretag med högst 50 anställda, medelstora företag 51-200 anställda 
och stora företag över 200 anställda. En liten del i arbetet berör också hur det ser ut med 
systematiskt arbetsmiljöarbete i ett av våra grannländer, Danmark. 
 
 
3.1 Arbetsmiljöarbete 
 
Två tredjedelar av alla vuxna i Sverige har ett arbete och vi tillbringar i genomsnitt en 
tredjedel av vår vakna tid på jobbet, varför fokusering på ett fungerande arbetsmiljöarbete är 
av stor vikt ur både ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv. De flesta 
långtidssjukskrivna hävdar att arbetet bidragit till att de blivit sjuka. Det handlar inte bara om 
farliga ämnen och om hur arbetsplatsen ser ut. Dåliga relationer till arbetskamrater, stress och 
för lite inflytande över arbetssituationen kan också orsaka ohälsa (Arbetsmiljöupplysningen, 
2007).  
 
Under 1990-talet försämrades arbetsmiljön i en rad viktiga avseenden. Många av de 
traditionella fysiska arbetsmiljöproblemen finns kvar samtidigt som arbetsmiljöproblemen 
inom det organisatoriska och psykosociala området har ökat. Sjukfrånvaron, varav en 
betydande del sannolikt är arbetsrelaterad, har ökat dramatiskt vilket i sin tur innebär ett stort 
personligt lidande och stora kostnader för samhället (Blomquist et al., 2003). 
 
Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Det gäller alla verksamheter, oavsett om 
arbetsplatsen är stor eller liten och oavsett vilken anställningsform som de anställda har. I den 
svenska arbetsmiljölagen finns sedan 1991 krav om att man ska införa internkontroll på 
företagen. Kraven preciserades i föreskrifter från Arbetsmiljöverket och har därefter 
omarbetats i olika omgångar till de föreskrifter som gäller idag (Andersson et al., 2006). 
 
 
Från internkontroll till systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
De föreskrifter man först tog fram i Internkontroll av arbetsmiljön (AFS 1992:6) fick enligt 
flera undersökningar inte den genomslagskraft som var önskvärd framför allt inte bland 
småföretagen. 1996 reviderades föreskriften för att komma åt detta men problemet att få 
arbetsgivarna att tillämpa föreskrifterna kvarstod. År 2001 bildades en sammanhållen 
myndighet, Arbetsmiljöverket vars huvuduppgift är att få arbetsgivare och arbetstagare att i 
samverkan införa systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Den nya föreskriften Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) trädde i kraft i juli 2001 och i samband med detta 
genomfördes omfattande informations- och utbildningsinsatser kring den nya föreskriften. 
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Under våren 2001 genomfördes en riksomfattande annonskampanj (”Jag mår bra! Hur mår 
du?”). Den syftade till att marknadsföra föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Undersökningar visar att fler än 1,5 miljoner förvärvsarbetande uppmärksammade kampanjen. 
Utöver detta producerades gratisfoldrarna ”Blankett för riskbedömning och handlingsplan” 
och ”Kom igång med arbetsmiljöarbetet”, en gratis OH-serie och på verkets webbplats 
skapades en samlingssida för allt material om systematiskt arbetsmiljöarbete. Olika 
utbildningsinsatser har genomförts för kommuner, statliga myndigheter, arbetsgivar- och 
arbetsorganisationer samt andra intresseorganisationer. Arbetsmiljöinspektionens inspektions- 
och informationsinsatser ökades och år 2002 genomfördes över 26 000 besök (Blomquist et 
al., 2003). 
 
På uppdrag av Arbetsmiljöverket gjordes år 2002 en undersökning bland arbetsgivare och 
skyddsombud, inom alla typer och storlekar av organisationer, om systematiskt 
arbetsmiljöarbete innan och efter de olika insatserna som genomfördes våren 2001 (se ovan). 
60 procent av arbetsgivarna uppgav att arbetsmiljön blivit bättre jämfört med tidigare, medan 
40 procent ansåg att situationen är oförändrad. Bland skyddsombuden var det 50 procent som 
ansåg att arbetsmiljön blivit bättre jämfört med 36 procent i den förra undersökningen. 41 
procent av arbetsgivarna och 29 procent av skyddsombuden ansåg att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet var infört och fungerar (Blomquist et al., 2003). 
 
Det är framför allt vid de större arbetsplatserna som systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är 
infört, framgår det av en arbetsmiljöundersökning som SCB gjort på uppdrag av 
Arbetsmiljöverket. Man har sett att vissa delar inom arbetsmiljöområdet har förbättrats, till 
exempel det tekniska arbetarskyddet. Likaså har sänkta gränsvärden och utbyte av kemikalier 
gjort att betydligt färre utsätts för höga halter av farliga ämnen. Däremot fungerar det 
organisatoriska arbetsmiljöarbetet – mot både fysiska och psykosociala risker – betydligt 
sämre. Vad gäller organiserandet av produktionen har man sett att riskbedömningar, för att se 
och förebygga olika hälsorisker, är alltför ovanliga. Olämpliga arbetsorganisationer och/eller 
produktionsflöden gör att många utsätts för risker för olyckor och kroppslig ohälsa. Det kan 
handla om att ”säker” utrustning ofta används på ett farligt sätt. Men det leder även till brister 
i en rad andra rutiner, till exempel i att hantera kemikalier, städa arbetsplatser, underhålla 
ventilation och i att sköta en mängd andra detaljer i den fysiska miljön (www.av.se, 2004). 
 
I en studie gjord av Kaj Frick, där syftet var att klargöra hinder och möjligheter att integrera 
arbetsmiljöarbetet på tre stora företag i Sverige, kunde man konstatera att man bara delvis 
lyckades att integrera arbetsmiljöarbetet i sin styrning av produktionen. Detta trots att man 
lade ned mycket arbete och pengar på att följa föreskrifterna genom att upptäcka och åtgärda 
risker i arbetet mm, så nådde man inte sina mål om färre olycksfall och sjukdomar i arbetet. 
Orsaken tycktes delvis vara att tiden och organisationen inte räckte till för att styra 
arbetsmiljöns kvalitet. Dessutom saknades en kritisk eftertanke om vad som krävdes för att 
utveckla en kvalitetsstyrning av arbetsmiljön inom företagen (Frick, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.av.se
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Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 
Enligt Arbetsmiljölagen, AML 3 kap. 2 § ”skall arbetsgivaren systematiskt planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav 
på en god arbetsmiljö. Dessa krav finns att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.”  
 
”Arbetsgivaren skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten 
och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall 
tidsplaneras. Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera 
arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall då upprättas.” (AML 3 kap. 2a§). 
 
”Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt 
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de 
uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring 
vilar på honom.” (AML 3 kap. 2a§). 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. De grundläggande stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Jacobsson et al., 
2006) 
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Nedan följer en sammanfattning av kunskaper som varje chef, arbetsledare, skyddsombud 
eller andra som arbetar med arbetsmiljön på företaget bör kunna.  
 
 
 
Steg 1: Undersöka arbetsförhållandena  
 
Att undersöka arbetsförhållandena innebär att ta reda på om det föreligger risker i arbetet och 
vilka de i så fall är. Det kan vara svårt att veta om något innebär en risk eller inte. Om någon 
spillt olja mitt på ett fabriksgolv där många går så kan detta vara en halkrisk. Om oljan 
däremot runnit ut i ett hörn i lokalen finns det knappast någon risk att någon ska sätta fötterna 
på oljefläcken. Detta är ett exempel på hur man kan jobba med riskkällor. Nedan följer några 
exempel på vanliga riskkällor (Arbetsmiljöverket, 2003). 
 
 
Arbete på byggnadsställningar 
 
Blöta/ skräpiga golv 
    
Buller 
 
Ensidigt och upprepat arbete 
        
Farliga ämnen 
       
För stor/ liten arbetsmängd 
 
För svåra/ lätta arbetsuppgifter 
 
Luftföroreningar 
    
Nattarbete 
 
Oklara förväntningar 
       
Tidspress 
 
Trasig arbetsutrustning 
      
Tunga lyft, olämpliga arbetsställningar   
 
Våldsbenägna personer 
 
 
Planera undersökningen 
 
Innan man börjar undersöka arbetsmiljön är det lämpligt att besvara följande frågor:  
 

� Var ska arbetsmiljön undersökas? – Hela eller bara en del av företaget?  
  

� Vad ska undersökas i arbetsmiljön? – Fysiska risker, trivsel eller allt?  
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� Vilka underlag behövs? – Arbetsmiljöverkets föreskrifter, sammanställningar av 

olyckor, ohälsa och allvarliga tillbud, statistik över arbetsskador inom samma bransch, 
checklistor? 

 
� Vilka ska vara med vid undersökningen? – Chefer, arbetsledare, skyddsombud, 

företagshälsovård, enskilda medarbetare? 
 

� När ska arbetsmiljön undersökas? – Regelbundet vid behov, enligt lagkrav (för vissa 
arbetsmiljöfaktorer exempelvis speciella luftföroreningar), vid förändringar i 
verksamheten, när det hänt ett tillbud, olycksfall eller ett fall av ohälsa på arbetet? 
(Jakobsson R. et al., 2006). 

 
Det finns en del olika undersökningsmetoder man regelbundet kan använda sig av för att 
identifiera riskkällor. Det är väsentligt att det finns en systematik i samtliga undersökningar. 
En vanlig metod att undersöka den fysiska arbetsmiljön är att genomföra skydds- eller 
arbetsmiljöronder, vanligen kommer åtgärdsförslag fram under dessa. Vill man ta upp ett 
särskilt tema t ex fysisk eller psykisk belastning kan man använda sig av så kallade riktade 
skydds- eller arbetsmiljöronder (Arbetsmiljöverket, 2003). 
 
Här finns det bland annat olika checklistor för skyddsronder, arbetsmiljöronder, trivsel på 
arbetsplatser med mera som Prevent tagit fram som ett hjälpmedel eller verktyg att använda 
sig av när man identifierar risker (Antonsson et al., 2001).  
 
Några andra metoder för undersökning av arbetsförhållandena är personalmöten, enskilda 
samtal, medicinska kontroller, mätningar av buller eller luftföroreningar och intervjuer eller 
skriftliga enkäter. Vid medicinska kontroller, mätningar och skriftliga enkäter kan man ta 
hjälp av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig utifrån (Arbetsmiljöverket, 2003). 
 
 
Steg 2: Riskbedömning 
 
När det görs en riskbedömning ska den resultera i ett avgörande om risker är allvarliga eller 
inte och om åtgärder krävs eller inte. Allvarliga risker ska alltid åtgärdas. För andra risker 
måste oftast en prioritering göras. Denna bör göras utifrån de arbetsmiljömål och den 
arbetsmiljöpolicy som tagits fram. Riskbedömningar ska alltid dokumenteras skriftligt, 
oavsett företagets storlek. Risker ska bedömas vad gäller sannolikheten att något ska hända 
och konsekvensen av händelsen t ex olycksfall eller sjukdom, Risken = Sannolikheten x 
Konsekvensen (R = S x K).  
 
Ett enkelt sätt att gradera sannolikhet för att något ska hända är att gradera enligt följande:  
 
1 = Sannolikheten är låg.  
3 = Det finns en sannolikhet.  
5 = Det finns en stor sannolikhet. 
 
Konsekvenserna kan vara olycksfall eller sjukdom. Ett enkelt sätt att gradera konsekvenserna 
är: 
 
1 = Bagatellartad 
3 = Negativa följder.  
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5 = Icke obetydlig personskada. 
 
När värdena på de uppskattade sannolikheterna multipliceras med konsekvenserna ger det ett 
värde mellan 1 och 25. Uppskattning av risk ger ett siffervärde som det gäller att ta ställning 
till. En grundregel är att risker med siffervärden över 5 alltid måste värderas. Behövs åtgärder, 
skyddsutrustning eller utbildning? (Jakobsson et al., 2006). 
 
 
Steg 3: Genomförande av åtgärder 
 
Riskbedömningen ska alltid följas av förslag, beslut och genomförande av åtgärder som 
behövs för en både riskfriare och mer utvecklande arbetsmiljö. Man kan dela in 
åtgärdsförslagen i tekniska förändringar, organisatoriska åtgärder och personlig 
skyddsutrustning. Vad det gäller tekniska förändringar kan det handla om bättre utrustning 
och verktyg, bättre utformade arbetsplatser eller byte av kemikalier. Organisatoriska åtgärder 
kan handla om utbildning, införandet av bättre rutiner eller ändrad bemanning. Riskerna ska 
alltid åtgärdas så snart det är praktiskt möjligt. Om det inte går att åtgärda riskerna omedelbart 
ska riskerna planläggas. Handlingsplanen kan innehålla mål, åtgärder, beskriva hur och när 
åtgärderna ska ske samt vem/vilka som är ansvariga för dem. Det är också viktigt att planen 
anger hur genomförandet ska följas upp och utvärderas (Jakobson et al., 2006). 
 
 
Steg 4: Uppföljning                                                                                                                                                                    
 
Alla åtgärder måste följas upp för att kontrollera att det blev som det var tänkt. Med alla 
menas både de som görs omedelbart och de som genomförs enligt handlingsplanen. Om 
risken eller problemet kvarstår eller resultatet inte har nåtts måste en ny åtgärd planeras 
(Jakobson et al., 2006).  
 
 
Uppgiftsfördelning 
 
För att komma igång med SAM och få det att fortsätta att fungera måste det finnas personer 
med olika arbetsmiljöuppgifter. Uppgifterna behöver ofta fördelas på flera personer och det är 
arbetsgivaren som ska se till att det finns en uppgiftsfördelning. De som får dessa uppgifter 
ska vara tillräckligt många och ha de befogenheter och de resurser och den kunskap och 
kompetens som behövs (6 § AFS 2001:1).  
 
Det är bara personer som tillhör arbetsgivarens egen verksamhet som kan omfattas av 
uppgiftsfördelningen. Det gäller alltså i första hand anställd personal. Eftersom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska inordnas på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten 
är det också naturligt att chefer och arbetsledare som har personalansvar eller utövar 
arbetsledning har arbetsmiljöuppgifter. Det går alltså inte att lägga ut allt arbetsmiljöarbete på 
olika resurspersoner exempelvis företagshälsovården då arbetet ska fördelas och spridas i 
organisationen och ingå som en naturlig del i verksamheten. Det går heller inte att fördela 
uppgifter i arbetsmiljöarbetet på ett skyddsombud då han eller hon företräder arbetstagarna 
och inte tillhör arbetsgivarens verksamhet. Uppgifterna kan fördelas både på namngivna 
personer eller på särskilda funktioner. Däremot kan man inte lägga uppgifterna på en hel 
grupp (Arbetsmiljöverket, 2004). 
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Befogenheter och resurser 
 
Det är viktigt att det klargörs vilka beslutsbefogenheter som följer med uppgifterna. En vanlig 
situation är att en arbetstagare inte använder personlig skyddsutrustning. Hur ska då chefen 
eller arbetsledaren agera? Resurser kan vara ekonomiska medel, utrustning eller att man 
hinner med sina arbetsmiljöuppgifter, exempelvis utvecklingssamtal (Arbetsmiljöverket, 
2004). 
 
 
3.2 Kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbete 
 
Chefer och arbetsledande personal ska ha gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och 
åtgärder för att förebygga skador. De ska ha god insikt i hur människor reagerar i olika 
situationer och att de är insatta i de hälsomässiga effekterna av till exempel hög 
arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling, våld, hot och missbruk. De behöver ha 
kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa skall tillämpas i 
verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet.  
Chefer och arbetsledande personal bör utöver detta ha kunskaper om sambandet mellan 
riskerna i arbetsmiljön och vad dessa kan leda till i form av ohälsa och olycksfall ( 6 § AFS 
2003:4). 
 
Den som får uppgifter ska också ha tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ha förmåga att kunna omsätta 
arbetsmiljökunskaperna i praktiken (Arbetsmiljöverket, 2004). Exempelvis ska chefer och 
arbetsledare ge introduktion och instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter, ge stöd och 
återkoppling och genomföra undersökning av arbetsförhållandena genom enskilda samtal, 
personalmöten och skyddsronder (AFS 2003:4).  
 
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om arbetet och de 
riskerna som finns för att förebygga att ohälsa och olycksfall uppstår. Dessa kunskaper om 
arbetsmiljön kan arbetstagaren få genom att delta i särskild utbildning och genom att syssla 
med arbetsmiljöfrågor i arbetet. Arbetstagarna behöver bland annat kunskaper om vilken 
personlig skyddsutrustning och vilka tekniska hjälpmedel som kan behövas i arbetet. Vid 
allvarliga risker i arbetet skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet (7 § AFS 2003:4).  
 
Det är också viktigt att veta att när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller 
motsvarande sakkunnig hjälp utifrån (12 § AFS 2001:1). 
 
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att uppmärksamma och ta hänsyn till 
psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. SAM innebär 
också att fatta beslut och genomföra åtgärder så att anställda varken skadas, blir sjuka eller far 
illa på annat sätt. Arbetsgivaren ska med andra ord undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Det är viktigt att detta sker i det 
dagliga arbetet och som en naturlig del av verksamheten (2-3 §§ AFS 2001:1). 
 
Alla tillbud eller olyckor/ ohälsa som händer ska utredas av arbetsgivaren så att dessa kan 
förebyggas i fortsättningen. Dessa ska sammanställas skriftligen varje år (9 § AFS 2001:1). 
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Arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan och det är därför viktigt att arbetstagarna och 
skyddsombuden är med i arbetsmiljöarbetet till exempel 
genom personalmöten och gemensamma undersökningar av arbetsmiljön (4 § AFS 2001:1). 
 
I en undersökning gjord av Blomquist m fl, ställdes ett antal frågor angående kunskap och 
kompetens till chefer och skyddsombud. För att få en uppfattning om hur arbetsgivarna ser på 
de egna kunskaperna ställdes frågan ”Anser du att dina kunskaper om systematiskt 
arbetsmiljöarbete är: mycket goda, goda, mindre goda eller dåliga?”. Drygt 70 procent av 
arbetsgivarna och nästan 60 procent av skyddsombuden ansåg att de har goda eller mycket 
goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledande personal skall 
ha en god kännedom om reglerna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen liksom om 
föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. De behöver gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i 
arbetet och åtgärder för att förebygga skador. För att få veta i vilken utsträckning 
arbetsgivarna bedömer att ledningen har fått denna utbildning ställdes frågan ”Har ledningen 
utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete?” Närmare 60 procent av arbetsgivarna uppgav att 
ledningen inte har utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete. En jämförelse med 
undersökningen 2001 visar att ledningens utbildning inte har förändrats över tid (Blomquist et 
al., 2003).  
 
Inom landsting, omsorg, skola, statlig verksamhet och övrig kommunal verksamhet är det 
vanligare att ledningen har utbildats än inom övriga branscher. För att arbetstagare ska få 
tillräcklig utbildning och att arbetsställen ska få möjlighet att utarbeta rutiner för ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete är det en förutsättning att ledningen har ett intresse för 
arbetsmiljöfrågor. På frågan ”Hur bedömer du ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor?” 
svarade 77 procent av arbetsgivarna att ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor är stort. 
(Blomquist et al., 2003). 
  
I Arbetslivsinstitutets, Arbete och Hälsa 2005:06, rapporten om Arbetsmiljöarbete i 
småföretag ges en bakgrund och beskrivning av situationen i små företag, vad som är speciellt 
med småföretagen samt de hinder och möjligheter som finns i arbetsmiljöarbetet. 
Erfarenheterna visar att man på de minsta företagen har svårt att sätta sig in i 
arbetsmiljölagstiftningens krav och föreskrifter. De är bekymrade över den växande 
administrativa bördan och saknar oftast egna specialister inom arbetsmiljöområdet. Det bästa 
vore enligt författarna om det lilla företaget har tillgång till egen kompetens inom 
arbetsmiljöområdet. Vissa baskunskaper om risker och eventuella samband med ohälsa är 
nödvändiga, dels för att kunna upptäcka brister i arbetsmiljön men också för att kunna ta hjälp 
av företagshälsovården eller annan arbetsmiljökonsult. För att småföretagens 
arbetsmiljökunskaper ska bli bättre måste aktörer inom arbetsmiljöområdet verka för 
principen hjälp till självhjälp genom olika typer av lärande aktiviteter (Bornberger-Dankvardt 
et al., 2005). 
 
Även internationellt har samma trender hittats. En fallstudie av Jensen, Alstrup och Thoft 
visar att småföretagen i Danmark har betydligt svårare att uppfylla myndigheternas krav på 
systematiskt arbetsmiljöarbete än större företag. Då stora organisationer oftast har en 
projektinriktad organisation är det lättare för dem att hantera bara ytterligare ett projekt. För 
småföretagen visade det sig vara mycket svårt att överföra myndigheternas krav på det lokala 
småföretagets förutsättningar. Stora förbättringar i detta hänseende uppstod om man arbetade 
med en person, som med kunskaper om arbetsmiljöarbete, kunde föra över dessa kunskaper 
och myndigheternas krav till ett för småföretaget mer begripligt sätt. 
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Coachen kunde vara en intern anställd som utbildats eller en extern expert. Det viktiga var, 
visade fallstudierna, att personen inte var fastlåst i ett specifikt sätt att implementera 
arbetsmiljöarbete utan kunde anpassa detta för varje enskild företags specifika förutsättningar. 
I studien framkom också att alla studerade småföretag genomförde arbetsmiljöarbetet för att 
de var tvungna enligt lag och inte så mycket av andra skäl (Jensen et. al., 2001). 
 
Svårigheterna för små företag att implementera arbetsmiljöarbete bekräftas i en studie av 
Frick och Walter som analyserat den svenska modellen med regionala skyddsombud. 
Resultatet visar att systemet med regionala skyddsombud skapar större förutsättningar för 
småföretag att arbeta med arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsfrågor. Skyddsombuden 
fungerar i mångt och mycket som coacher i arbetsmiljöarbetet och är inriktade på att 
minimera och hantera fysiska skaderisker (Frick et. al., 1998). 
 
Enligt en undersökning som gjordes om ledares kunskapsbehov inom arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete på Volvo Personvagnar AB Motor, kunde man konstatera, efter att man 
gjort grundliga intervjuer av personalen på företaget, att det fanns ett kunskapsbehov bland 
ledare inom arbetsmiljö, trots att företaget ger bra grundutbildningar. Resultatet visade inte 
avsaknad av sådana utbildningar bland ledare utan snarare brist på kontinuitet, frånvaro av en 
fördjupad kunskap och svagheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Larsson, 2007). 
 
 
Externa aktörers hjälp till självhjälp 
 
Det finns flera externa aktörer som bidrar till att sprida kunskap om arbetsmiljön bland annat 
media och den offentliga debatten och diskussionen om arbetsmiljö samt arbetsmarknadens 
parter. De präglar bilden av vad som är arbetsmiljö och vad som är eftersträvansvärt samt vad 
som bör undvikas när det gäller arbetsmiljön. Utöver dessa finns det ett antal externa aktörer 
som har en mer direkt påverkan genom att de står för en personlig kontakt med småföretagen. 
Syftet med denna kontakt är att påverka företaget till förbättringar av deras arbetsmiljö. 
Exempel på detta är regionala skyddsombud som företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, 
företagshälsovården och arbetsmiljökonsulter som har en rådgivande konsultroll gentemot 
företagen och arbetsmiljöinspektörer som är myndighetspersoner som utövar tillsyn 
(Birgersdotter et al., 2004).  
 
Genom att föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, började gälla har det blivit 
en uppgift för de externa aktörerna att hjälpa till att bygga upp ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete i företagen. I ett projekt som syftade till att få igång systematiskt 
arbetsmiljöarbete i små företag konstaterades att en stor del av företagen som fått hjälp via 
projektet hade den dokumentation som krävdes men att den inte motsvarades av speciellt 
mycket praktiskt arbete. I flera företag visste man knappt vad dokumentationen innehöll. 
Detta berodde på att de arbetsmiljöingenjörer som hjälpt företagen med SAM endast hade 
utformat rutiner och sammanställt dokumentation som krävs men dock inte lyckats få SAM 
att fungera som en naturlig del i det dagliga arbetet. Dessutom blev det inte något som 
företagen själva tog ansvar för. Om de små företagen får sådan hjälp kan det innebära att de 
externa aktörerna tar över arbetet med SAM, vilket strider mot föreskrifterna om SAM och 
intentionen att företagen ska ha ett eget förebyggande arbetsmiljöarbete som ska vara en 
naturlig del i det dagliga arbetet (Birgersdotter et al., 2004).  
 
Under en tvåårsperiod har ett utvecklingsarbete drivits tillsammans med en arbetsgrupp 
bestående av externa aktörer där fokus har legat på aktörernas möte med småföretagen och de 
metoder som används. Avsikten har varit att komplettera sina metoder med ett konsultativt 
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arbetssätt. Ett sådant arbetssätt har enligt författarna, fördelarna att det ger en starkare 
motivation och lyfter fram företagets drivkrafter, (Birgersdotter et al., 2004). 
 
I antologin ”Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete” kan man bland annat läsa om 
företagshälsovårdens roll som hjälp till självhjälp. Man anser att avregleringen av 
företagshälsovården i början av 1990-talet bland annat har lett till ett kvalitativt problem. 
Statens uppdrag till företagshälsovården innebär att de bör ha en förebyggande roll mot 
företagen och stödja och motivera chefer att utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete som 
är integrerat i verksamheten. Men det som efterfrågas är hälso- och sjukvård snarare än vård 
av företag och arbetsplatser. Merparten av vad som kallas företagshälsovård på marknaden 
lever inte upp till statens kvalitetskrav och saknar den kompetens som krävs för att kunna råda 
företags- och myndighetschefer hur de ska organisera SAM i sina styrsystem. Vad de med 
andra ord kan erbjuda är mer hjälp än hjälp till självhjälp varför företagshälsovården måste 
ges en betydligt högre organisatorisk kompetens (Johansson et al., 2004).  
    
I en undersökning som nyligen gjorts i ett projekt kallat FöretagSAM (Andersson et al., 
2006), har man jämfört två modeller för implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete på 
mindre tillverkningsföretag. De två modeller som användes för att implementera SAM 
kallades handledarmodellen och nätverksmodellen. Handledarmodellen utgår från en metod 
och ett material som är framtaget av Småföretagsenheten vid Yrkes- och miljömedicin, 
Universitetssjukhuset i Örebro. ”SAMarbetet i det lilla företaget” är en metod som hjälper 
företag att starta och driva systematiskt arbetsmiljöarbete. Till metoden hör ett material i form 
av en pärm, en cd-skiva och en handledarmanual. SAMarbetet startar med att handledaren 
hjälper företaget att komma igång. Arbetet genomförs enskilt på varje företag och samtliga 
medarbetare deltar. I nätverksmodellen var tanken att flera företag inom en region samverkar 
med syftet att införa systematiskt arbetsmiljöarbete på det egna företaget. Denna modell följde 
inget särskilt utvecklat material utan baserades på att de ingående företagen utsåg en 
representant från ledningen och en från personalen som deltog i tio träffar då föreläsningar 
hölls och ett erfarenhetsbyte skedde med anknytning till SAM. Efter det att projektet avslutats 
hade samtliga deltagande företag utvecklats mer vad avser systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Handledarmodellen visade sig i flera avseenden vara effektivare än nätverksmodellen men 
utifrån resultaten från projektet föreslogs en arbetsmodell som i grova drag utgör en 
kombination av de två studerade modellerna (Andersson et al., 2006). 
 
 
3.3 Utbildningar i arbetsmiljöarbete 
 
Det finns en hel del olika arbetsmiljöutbildningar på marknaden. Det finns allt ifrån längre 
utbildningar som man kan studera på universitet och högskola till kortare som anordnas av 
olika utbildningsföretag. Ett sätt att hitta de olika utbildningarna är att söka via Internet där 
det finns en hel del att välja på.  
 
Ett av de mest kända utbildningsföretagen är Prevent i Stockholm som ägs av svenskt 
näringsliv, LO och PTK. Där finns det möjlighet att få öppna eller företagsanpassade 
utbildningar i bland annat Arbetsmiljö för chefer, Att kartlägga och utveckla arbetsmiljön, 
grundutbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM-utbildning) mm.  
 
Arbets- och miljömedicinska kliniken, småföretagsenheten, vid universitetssjukhuset i Örebro 
erbjuder utbildning i bland annat Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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Flera fackförbund anordnar utbildningar för sina medlemmar och speciellt för skyddsombud 
på företagen.  
 
Vill man ha lite längre kurser i arbetsmiljö finns det flera universitet och högskolor som 
anordnar både öppna och företagsanpassade utbildningar. Vid Lunds universitet har man 
startat Arbetsmiljöhögskolan där man kan få skräddarsydda arbetsmiljöutbildningar via 
Internet. Vid Luleå tekniska universitet finns ett stort kursutbud genom Institutionen för 
Arbetsvetenskap och vid Linköpings tekniska universitet finns en magisterutbildning i 
ergonomi. 
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4 RESULTATREDOVISNING 
 

4.1  Sammanställning av teori- och litteraturstudiens resultat  
 
Nedan följer en sammanfattning av resultaten av teori- och litteraturstudien i tabellform. 
 
 
Författare, titel, år Syfte, mål Metod, material Resultat 
Larsson, E. 
 
Ledares 
kunskapsbehov inom 
arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete. 
 
2007 

Att göra en 
kartläggning och 
analys/bedömning  
av Volvo 
Personvagnar AB 
och deras 
arbetsmiljöarbete 
relaterat till 
utbildning av 
chefer/ledare. 
Utifrån resultatet 
ge förslag på 
förbättringsåtgärder 
och arbeta fram en 
utbildningsplan. 
 

Litteratur- och 
intervjustudie. 
 
Intervjustudien 
var en 
halvstrukturerad 
intervjumodell 
som är 
koncentrerad till 
några få men 
betydelsefulla 
punkter. Den 
omfattar totalt 
femton personer, 
varav tretton 
ledare och två 
skyddsombud. 
 
 
 

Resultatet visade att det 
finns ett kunskapsbehov 
bland ledare inom 
arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbetet, trots att 
utbildningar anordnas i 
företaget. Vad man 
däremot såg var brist på 
kontinuitet, frånvaro av 
fördjupad kunskap och 
svagheter i det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 

Jensen et. al. 
 
Workplace 
assessment: a tool for 
occupational health 
and safety 
management in small 
firms? 
 
2001 

Att undersöka om 
företag i Danmark 
kan uppfylla 
myndigheternas 
krav på 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Om åtgärder i form 
av en 
företagsanpassad 
coach, kan 
förbättra eventuella 
brister i 
arbetsmiljöarbetet. 
    

Tidskriftsartikel. 
 
Analys och 
sammanfattning 
av ett antal 
fallstudier med 
inriktning på 
arbetsrelaterade 
miljö- och 
hälsoproblem. 

Undersökningens resultat 
visade att de små företagen 
är de som sämst uppfyller 
myndigheternas krav på 
hur man ska arbeta med 
arbetsmiljön. Stora 
förbättringar i detta 
hänseende uppstod om 
man arbetade med en 
person, intern eller extern, 
som kunde föra över dessa 
kunskaper och krav på ett 
begripligt sätt till de små 
företagen. Det viktiga var 
att coachen kunde anpassa 
detta till varje enskilt 
företags specifika 
förutsättningar. 
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Författare, titel, år Syfte, mål Metod, material Resultat 
Andersson et. al. 
 
FöretagSAM 
 
2006 

Praktiskt prova 
och utvärdera två 
olika modeller för 
implementering 
av SAM på 
mindre 
tillverknings-
företag samt att 
göra en 
jämförelse med 
företag där inga 
yttre initiativ tas. 

Projektet har genomförts 
av en grupp med sex 
deltagare från ALI m fl. 
Elva företag rekryterades 
varav åtta ej påbörjat 
SAM, =status 1. De övriga 
hade SAM-status 2 eller 3. 
Modellerna som testades 
var ”Handledarmodellen” 
som hjälper företag att 
starta och driva SAM och 
”Nätverksmodellen” där 
flera företag inom en 
region samverkar med 
syftet att införa SAM på 
det egna företaget 

Efter det att projektet 
avslutats hade samtliga 
deltagande företag 
utvecklats mer eller 
mindre tydligt vad avser 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
Handledarmodellen 
visade sig i flera 
avseenden vara 
effektivare än 
nätverksmodellen. 
Baserat på resultaten från 
projektet föreslås en 
arbetsmodell som i grova 
drag utgör en 
kombination av de två 
studerade modellerna. 

Birgersdotter et. al. 
 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete i 
småföretag - vad 
kan externa aktörer 
som regionala 
skyddsombud och 
företagshälsovård 
göra för att få SAM 
att fungera? 
 
2004 

Utveckla 
formerna för 
externa aktörers 
arbete med SAM 
så att små företag 
med stöd från 
befintliga 
regionala resurser 
själva skulle 
kunna bygga upp 
fungerande SAM. 
Projektet har 
inriktats mot hur 
små företag kan 
få bättre stöd av 
externa aktörer 
som både kan 
arbetsmiljö och 
arbetsmiljöregler 
och som förstår 
småföretagens 
situation. 

En arbetsgrupp skapades 
som bestod av de externa 
aktörerna som hade kon 
takter med de små 
företagen i målgrupperna. 
Man träffades 
kontinuerligt under en 2-
årsperiod. Deltagarna i 
arbetsgruppen fick 
möjlighet att öva på 
arbetssätt som inkluderade 
att motivera företagen att 
arbeta med SAM både 
under träffarna och med 
hjälp av uppgifter mellan 
träffarna. Fokus låg på de 
externa aktörernas besök 
på företag och den metod 
de använder för att 
påverka företagen. Genom 
att utveckla kontakten 
mellan de externa 
aktörerna och företaget, 
skulle företaget bli mer 
motiverat att arbeta med 
SAM och få hjälp att 
komma igång med ett eget 
arbetsmiljöarbete. 

De externa 
arbetsmiljöaktörerna i 
arbetsgruppen SAM 
Uppland har utvecklats 
under tiden för projektet. 
Det skapades en 
förståelse för vilka 
metoder som behövs, 
men ingen i gruppen har 
arbetat tillräckligt mycket 
i praktiken för att man 
kunde se en effekt hos 
företagen. Detta behöver 
följas upp och metoderna 
från SAM Uppland 
behöver spridas på bred 
front 
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Författare, titel, år Syfte, mål Metod, material Resultat 
Blomquist et. al.  
 
Undersökning om 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
2003 
 
 
 
 

På uppdrag av 
Arbetsmiljöverket
undersöka 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
bland arbetsgivare 
och skydds- 
ombud. Syftet var 
att jämföra 
resultaten med en 
tidigare 
undersökning som 
gjorts år 2001. 

Undersökningen 
genomfördes som 
telefonintervjuer under 
nov. 2002. Avsikten var 
att få en uppfattning om 
förhållandena bland 
samtliga arbetsställen i 
landet, men också att 
kunna bryta ner 
uppgifterna på storlek och 
branschtillhörighet. 
Urvalsramen för 
undersökningen utgjordes 
av samtliga arbetsställen 
enligt SCB:s 
företagsregister. 

Resultatet från 
tidsjämförelsen tyder på 
att arbetet med att 
implementera det 
systematiska arbets- 
miljöarbetet går åt rätt 
håll. Det är inte alltid 
stora förändringar som 
redovisas men det är 
inget resultat som tyder 
på en tillbakagång. 
 

Bornberger-
Dankvardt et. al. 
 
Arbetsmiljöarbete i 
småföretag – samlad 
kunskap samt behov 
av forskning och 
utvecklingsinsatser. 
 
2005 

Sammanställa den 
samlade 
kunskapen om 
arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete 
i små företag och 
undersöka i vad 
mån det finns 
metoder för 
arbetsmiljöarbetet 
som anpassats till 
det lilla företagets 
behov. 

Underlaget till artikeln 
utgörs av en 
kunskapssammanställning. 
En del av underlaget utgår 
från resultatet av 
litteraturstudier som 
genomförts i databaserna 
ARBLINE och 
LABOURLINE. 
Litteraturgenomgången 
har haft två inriktningar. 
Det ena har varit att se hur 
olika problemområden 
finns representerade inom 
litteraturen och 
förändringar över tid. En 
annan del utgår från 
författarnas egen 
mångåriga erfarenhet av 
arbetsmiljöfrågor och 
arbetsmiljöarbete i 
samband med FoU inom 
småföretag 

Resultatet visar att man 
på de minsta företagen 
har svårt att sätta sig in i 
arbetsmiljölagstiftningens 
krav och föreskrifter. De 
är bekymrade över den 
växande administrativa 
bördan och saknar oftast 
egna specialister inom 
arbetsmiljöområdet. 
Företagarens eget intresse 
för arbetsmiljön påverkar 
också i hög grad arbets- 
miljöarbetet. 

Johansson et. al. 
 
Framtidens 
arbetsmiljö- och 
tillsynsarbete. 
 
2004 

Boken handlar om 
framtidens 
tillsyns- och 
arbetsmiljöarbete 
för att nå friska 
arbetsplatser. 
Artiklarna tar upp 
en rad olika 
problem och 
förslag till 
förbättringar. 

Vilka reformer kan bäst 
främja friska arbetsplatser 
i ett föränderligt arbetsliv 
med effektivitet och 
lönsamhet som huvudmål? 
24 författare tar upp en rad 
olika frågor om detta i 21 
artiklar. 

Arbetsgivarnas vilja har 
ökat men förmågan har 
minskat. Även andra 
lokala arbetsmiljöaktörer 
har försvagats. Företags-
hälsovården är mer 
sjukvård än hjälp till 
självhjälp. 
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Författare, titel, år Syfte, mål Metod, material Resultat 

Frick, K 
 
Från sidovagn till 
integrerat 
arbetsmiljöarbete. 
 
1994 
 

Klargöra hinder och 
möjligheter att 
integrera 
arbetsmiljöarbetet. 

I en pilotstudie med 
intervjuer av chefer, 
fack och 
företagshälsovård i 
tre fabriker med 
aktivt 
arbetsmiljöarbete 
undersöktes 
integreringstesen. 

Gemensamt för de tre 
företagen var att de 
lokala cheferna fick 
uppdraget att sköta 
arbetsmiljön. I 
fabrikerna räckte dock 
inte tiden och 
organisationen till för 
att kunna styra 
arbetsmiljöns kvalitet. 
En kritisk eftertanke om 
vad som krävdes för att 
utveckla en 
kvalitetsstyrning av 
arbetsmiljön saknades 
inom företagen. 

Frick, K et. al. 
 
Worker 
representation on 
health and safety in 
small enterprises: 
lessons from a 
Swedish approach. 
 
1998 
 
 

Undersöka den svenska 
modellen med 
regionala 
skyddsombud och dess 
inverkan på 
arbetsmiljön i små och 
medelstora företag. 

Enkätundersökningar 
och intervjuer med 
regionala 
skyddsombud.  
 
Litteraturstudie 
avseende 
arbetsrelaterade 
hälso- och 
säkerhetsfrågor i små 
företag. 

Det svenska systemet 
med regionala 
skyddsombud skapar 
bättre förutsättningar 
för små företag att 
hantera 
säkerhetsrelaterade 
arbetsmiljöfrågor. 
Studien visar att det är 
av vikt att ha en intern 
eller extern person som 
fokuserat arbetar med 
dessa frågor. 

 
Tabell 1. Sammanställning av teori och litteraturstudiens resultat.  
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4.2 Sammanställning av intervjuresultat 
 
 

Nedan följer en redovisning av de intervjuades svar kring frågor om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kunskap och kunskapsbehov.  
 
Alla de intervjuade är kvinnor i åldrarna 30-55 år. De har alla tidigare arbetat som säljare i 
butikerna och så småningom avancerat till butikschefer/arbetsmiljösamordnare och har 
innehaft den tjänsten i minst tio år. Varje butik har i genomsnitt åtta heltidsanställda i åldrarna 
20-55 och de flesta är kvinnor. De valda butikerna är spridda inom hela Stockholmregionen 
och är slumpvis utvalda. 
 
 
Fråga 1: Finns det konkreta mål för hur arbetsmiljön ska vara i er butik? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja, det finns centralt en upparbetad arbetsmiljöpolicy med övergripande mål. Denna finns i 
arbetsmiljöpärmen som finns tillgänglig för personalen i butiken. Varje år görs dessutom en 
samlad handlingsplan med konkreta mål som skickas ut till butikerna. Utöver detta 
sammanställer varje butik sina egna mer specifika mål utifrån handlingsplanen. De som 
medverkar till detta är butikschefen, skyddsombud och personal. 
 
Butikscheferna 
Ja, svarar alla tio. De sätter upp konkreta mål tillsammans med skyddsombud och personal i 
samband med att man upprättar en handlingsplan. De övergripande målen finns 
dokumenterade i en arbetsmiljöpolicy som finns i arbetsmiljöpärmen som varje butik har 
tillgång till. 
 
 
Fråga 2: Vet du som chef vilket ansvar du har för arbetsmiljöarbetet? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja. I arbetsmiljöpärmen finns dels en beskrivning som heter ”Allmänt om arbetsmiljöansvar” 
där det står information om bland annat delegering och återdelegering. Dessutom finns en 
blankett som man skriver under med tillhörande bilaga över de ansvarsområden som 
butikschefen har. Denna blankett ska alla chefer skriva under. Varje regionchef har i sin tur 
ansvar för att detta blir gjort. I annat fall stannar ansvarsbiten hos regionchefen.  
 
Butikscheferna 
Ja, svarar alla utom en som svarar delvis. Fyra av de som svarat ja uppger att det som står i 
arbetsmiljöpärmen är det som hon ansvarar för, medan tre butikschefer säger att de skrivit 
under delegeringspapper. En svarar att hon fick lära sig det på utbildningen till butikschef. En 
svarar att det handlar om att nå de mål som man i butiken satt upp utifrån handlingsplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Fråga 3: Vet du vilka arbetsmiljöproblem ni har i er butik? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja. Varje butik gör riskanalyser där skyddsronder 4 gånger per år är en del i denna. Dessutom 
görs brandskyddsronder 1 gång per månad. Cheferna är själva med i det dagliga arbetet så att 
de är delaktiga i det som händer tillsammans med personalen. 
 
Butikscheferna 
Ja, svarar alla. Genom att de själva är delaktiga i arbetet och genom dialog med personalen får 
de en bra bild av de arbetsmiljöproblem som finns. Dessutom görs skyddsronder 4 ggr/år och 
brandskyddsronder 1 g/månad där det kommer fram eventuella problem. 
 

 
Fråga 4: Finns det konkreta nedskrivna handlingsplaner för vad som ska göras för att 
förbättra arbetsmiljön och när det ska göras? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja, varje butikschef har ansvar för att upprätta handlingsplaner över vad som skall åtgärdas 
och när det ska göras. Dessutom görs en samlad handlingsplan med konkreta mål centralt, 
som skickas till butikerna varje år. 
 
Butikscheferna 
Ja. Alla svarade att de tillsammans med personal och skyddsombud upprättar handlingsplaner 
för vad som ska göras för att förbättra arbetsmiljön och när det ska göras.  
 
 
Fråga 5: Följer ni upp olycksfall, tillbud och arbetssjukdomar så att andra inte råkar ut för 
liknande skador igen? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja. Varje butik fyller i en incidentrapport som täcker både tillbud och olycksfall som sedan 
skickas till arbetsmiljösamordnaren på personalavdelningen om det gäller personal och till 
säkerhetsavdelningen om det gäller en kund. Härifrån faxas den sedan direkt till regionala 
skyddsombudet som tar upp detta i en skyddskommitté.  
 
Informationen skickas också till försäkringskassan och AFA oavsett om det är tillbud eller 
olycksfall. Viktigt om någon får ont senare på grund av att personen halkade men just nu inte 
känner något. Vid allvarligt olycksfall eller tillbud ska även Arbetsmiljöinspektionen 
kontaktas. I varje arbetsmiljöpärm som finns i alla butiker finns en checklista för personalen 
vid olycksfall/arbetsskada och tillbud.  
 
Butikscheferna 
Ja, svarar alla. De fyller i rapporter som sedan skickas till arbetsmiljösamordnaren och 
säkerhetsavdelningen. Dessa kommer direkt och åtgärdar det som måste åtgärdas för att 
undvika ytterligare tillbud eller olycksfall. 
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Fråga 6: Görs årligen en uppföljning av hur SAM fungerar så att alla eventuella brister kan 
rättas till? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja, varje butikschef har ansvar för att uppföljning av arbetsmiljön görs. De ser över den gamla 
handlingsplanen så att allt är åtgärdat. Om något inte är klart förs det över till den nya 
handlingsplanen för åtgärd. 
 
Butikscheferna 
Ja. Alla svarar att de ser över den senaste handlingsplanen respektive skyddsronden för att se 
att allt som skulle åtgärdas verkligen är gjort. Är det något som ej är klart förs det över till den 
nya handlingsplanen för åtgärd. 
 
 
Fråga 7: Har du gått någon kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
Ja. Alla med ansvarsposition i en butik får en endagarskurs i arbetsmiljö i samband med 
denna nya anställning. Dessutom får de en endagarskurs där de uppdateras i arbetsmiljö när de 
blir butikschefer. Målsättningen är att ha arbetsmiljöutbildningar varje år för butikscheferna, 
vilket har varit svårt att genomföra på grund av alla säljkampanjer och därmed tidsbrist för 
butikscheferna. Alla kan anmäla sig om de vill ha mer kunskaper i arbetsmiljö till 
regionchefen oavsett om man inte går ut med en specifik inbjudan. 
 
Butikscheferna 
Ja, svarade nio av tio. När de började som butikschefer så fick de en endagskurs i arbetsmiljö. 
En av dessa butikschefer gick även en för två år sedan. Kursledare har varit 
arbetsmiljösamordnarna. En av tio har inte gått någon utbildning alls då det helt enkelt inte 
blivit av. En av dessa tio nämnde att de själva kan anmäla sitt intresse om de vill ha en 
arbetsmiljökurs. 
 
 
Fråga 8: Hur bedömer du din kunskap beträffande personalens arbetsmiljörisker? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
De bedömer att butikscheferna har bra kunskaper i arbetsmiljöriskerna. De som känner sig 
osäkra ringer och ber om hjälp. Kunskaperna har de fått genom erfarenhet och de kurser som 
anordnats i arbetsmiljö. 
 
Butikscheferna 
Mycket bra svarar fem av tio och bra svarar fem av tio. Det som de inte tycker att de kan 
hantera får de hjälp med av arbetsmiljösamordnaren eller säkerhetsavdelningen. 
 
 
Fråga 9: Hur bedömer du din kunskap beträffande hur arbetsmiljöarbete ska och bör 
bedrivas? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
De bedömer att butikscheferna har bra kunskaper i hur arbetsmiljöarbetet ska och bör 
bedrivas, men de kan alltid bli bättre. 
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Butikscheferna 
Här ser utfallet lite olika ut. Tre av tio tycker att kunskapen kring detta är mycket bra. Sex av 
tio tycker att kunskapen är bra medan en av tio anser att den är mindre bra. 
 
 
Fråga 10: Inom vilka områden upplever du att du har för lite kunskaper för att kunna 
förbättra arbetsmiljön? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
De upplever att butikscheferna har bra kunskaper kring arbetsmiljön men bör ändå uppdateras 
varje år då det kommer nya regler bland annat. Målsättningen som tidigare nämnts är att ge en 
endagars uppdatering i arbetsmiljö varje år även om det just nu inte fungerar riktigt. Det är en 
stor utbildning på gång om butiksrån och hur man skall hantera den situationen om den skulle 
uppstå, vilken alla butikschefer får gå.  Utöver detta borde butikscheferna ha en utbildning i 
stresshantering. 
 
Butikscheferna 
Här säger fyra av tio att de skulle behöva lära sig mer om lagar och regler, tre stycken vill lära 
sig lite om det mesta, två av dessa vill ha mer kunskaper i ergonomi och stress och en vill lära 
sig mer om att hantera situationen vid ett butiksrån. Två anser att de inte behöver mer 
kunskaper i dessa frågor. En av dessa anser att hon har tillräckliga kunskaper medan en 
vänder sig till arbetsmiljösamordnarna om det är något som hon inte kan.  
 
 
Fråga 11: Om du skulle förbättra dina kunskaper om arbetsmiljöarbete, vilken 
utbildningsform skulle du föredra? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
De föredrar att själva hålla i kurserna då de blir mer företagsanpassade alternativt att de tar in 
en konsult i mer specifika frågor t ex ergonomi, stress eller liknande.  
 
Butikschefer 
Här ges skiftande svar av alla. Fem av tio rangordnar interna kurser som första alternativ då 
de riktar sig mer till H&M. Fyra av tio rangordnar externa kurser som första alternativ för att 
få en mer allmän kunskap utifrån. En väljer en konsult som kommer och hjälper till direkt i 
butiken.  
 
Tre rangordnar interna kurser som andra alternativ, två stycken externa kurser, fyra väljer 
konsult och en distansutbildning via Internet. 
 
Som sista alternativ har två rangordnat interna kurser, två konsulter och en distansutbildning 
via Internet. Fem har valt att avstå ett tredje alternativ. 
 
 
Fråga 12: Hur mycket tid kan du under det närmaste året realistiskt avsätta för att förbättra 
dina kunskaper om arbetsmiljöarbete? 
 
Arbetsmiljösamordnare centralt 
En dag per år. 
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Butikschefer 
Två chefer kan avsätta en halv dag per termin, fyra chefer en dag per termin, en chef två dagar 
per termin och tre stycken kan avsätta den tid som de behöver. 
 
 
4.3  Sammanställning av observationsresultat 
 
Under de två veckorna som jag följde arbetsmiljösamordnaren vid Sverigekontoret fick jag 
vara med i det dagliga arbetet med att samordna arbetsmiljöarbetet utifrån ledningens 
perspektiv och önskemål. Den mest frekventa arbetsuppgiften var att coacha butikscheferna i 
arbetsmiljöarbetet via telefon och i specifika fall även vid besök. Från Sverigekontoret arbetar 
man med arbetsmiljön mot alla Sveriges H&M- butiker. Arbetsmiljösamordnaren finns 
tillgänglig för butikschefen vid alla typer av arbetsmiljöfrågor såsom lagar och regler, 
rehabilitering och mer allmänna frågor om arbetsmiljö med mera. 
 
En annan vanlig arbetsuppgift var att hålla utbildningar av olika slag för dels nyanställda, 
butikschefer men även för exempelvis inköpskontorets avdelningschefer. Utbildningarnas 
innehåll var allt ifrån allmän arbetsmiljö till rehabiliteringsfrågor.  
 
Dagligen fick man besök av olika leverantörer av hälsotjänster. Upphandling av 
företagshälsovård var en stor uppgift som lades ner mycket tid på. Målsättningen med 
företagshälsovården var bland annat att man vill kunna ge likvärdig hjälp från FHV oavsett 
var i landet en H&M-anställd arbetar.   
 
I varje butik finns en speciell arbetsmiljöpärm som uppdateras av arbetsmiljösamordnaren 
allteftersom delar blir inaktuella. Innehållet i pärmen ska verka som ett stöd till alla chefer och 
personalen i butikerna. Exempel på innehåll i pärmen är en samlad handlingsplan för varje år, 
checklista vid olycksfall/arbetsskada och tillbud, allmänt om arbetsmiljöansvar, 
delegeringsblankett av arbetsmiljöansvaret, information om praktiskt arbetsmiljöarbete på 
H&M med mera. 
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5 ANALYS 
 
 
I detta avsnitt analyseras de data som framkommit vid intervjuerna och observationen i 
förhållande arbetsmiljösamordnare respektive butikschef. Med andra ord stämmer ledningens 
önskemål om hur man ska arbeta med arbetsmiljön med hur man verkligen arbetar med 
arbetsmiljön. Dessutom analyseras dessa i förhållande till de frågeställningar som skulle 
besvaras. 
 
 
5.1   Analys av intervju- och observationsresultaten 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att butikscheferna i det mesta arbetar med arbetsmiljön på 
det sätt som man försöker implementera från ledningens håll. I många av de frågor som 
ställdes i enlighet med frågeformuläret så framkom det tydligt att arbetsmiljösamordnaren och 
butikscheferna är rörande överens om vad som gäller. 
 
 Dock kunde man se vissa skillnader bland annat på fråga två ”Vet du som chef vilket ansvar 
du har för arbetsmiljöarbetet?” Vad man kan fundera över är hur insatta de är i vilket ansvar 
butikscheferna har för arbetsmiljön då det framkommit skiftande svar på den frågan. Någon 
svarar att det som står i arbetsmiljöpärmen är det ansvarsområde som hon har, en annan att 
man ansvarar för det som tas upp på utbildningen medan någon svarar att det handlar om att 
nå de mål som man i butiken satt upp utifrån handlingsplanen. En annan fråga är hur det 
kommer sig att några skriver på delegeringspapper medan andra inte gör det? Från ledningens 
håll säger man att det finns en beskrivning ”Allmänt om arbetsmiljöansvar”, i 
arbetsmiljöpärmen, där det finns information om delegering och återdelegering och en 
blankett som man skriver under med tillhörande bilaga över de ansvarsområden som 
butikschefen har. Denna fråga bör förtydligas från ledningens håll så att alla har den 
informationen som gäller. 
 
Nästan alla cheferna anser att de har bra eller mycket bra kunskaper i personalens 
arbetsmiljörisker och hur man ska och bör bedriva arbetsmiljöarbete. På frågan ”Inom vilka 
områden upplever du att du har för lite kunskaper för att kunna förbättra arbetsmiljön?” så 
anser många att det finns en del som skulle behöva förbättras vad det gäller kunskaper i 
arbetsmiljö generellt, lagar & regler, stresshantering, ergonomi och rånhantering. På 
ytterligare en fråga ”Har du gått någon kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete?” så svarade de 
flesta att de har en kort utbildning som de fick för ganska många år sedan, i övrigt är de 
självlärda och bygger sin nuvarande kunskap framför allt på erfarenhet. Några har 
överhuvudtaget inte fått någon utbildning och är därmed helt självlärda. Varje butikschef bör 
få en uppdatering av sina arbetsmiljökunskaper varje år vilket idag inte riktigt fungerar då det 
är stora säljkampanjer som tar mycket tid enligt arbetsmiljösamordnaren. Går man framåt till 
fråga tolv ”Hur mycket tid kan du under det närmaste året realistiskt avsätta för att förbättra 
dina kunskaper om arbetsmiljöarbete? kan vi dock se att butikscheferna i stort har möjlighet 
att avsätta den tid som krävs för att uppdateras i arbetsmiljöfrågor. Med andra ord stämmer 
inte ledningens önskemål med chefernas. Här finns det all anledning att följa upp 
möjligheterna att skapa tillfälle till utbildning som passar alla. 
 
I de två veckor som jag observerade arbetsmiljösamordnarens arbete med arbetsmiljöfrågor 
fick jag en bild av att det fanns en god kommunikation mellan butikschefer och samordnaren 
av arbetsmiljön. Samordnaren har tidigare arbetat som butikschef och har lätt för att sätta sig 
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in i deras roll. Det finns inte möjlighet att via e-post kommunicera med samordnaren utan 
man måste ha den personliga kontakten mellan varandra, vilket är en tanke bakom.  
 
 
5.2 Analys av resultaten i förhållande till frågeställningar  
 
Nästa fråga är om resultaten har gett svar på de frågeställningar som man kan finna under 
syftet med studien. En av de frågorna är om butikscheferna på ett övergripande plan arbetar 
med arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 
2001:1?  En annan frågeställning är ”Vilka eventuella kunskapsbrister finns i SAM hos dessa 
chefer?” 
 
Ja, intentionen från ledningens håll det vill säga att arbeta med arbetsmiljön enligt föreskriften 
om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 fungerar i stort ute i butikerna. I föreskriftens 
6§ står det att ”arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en 
eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Det står också att 
”uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt”. På dessa punkter har man inte lyckats 
till hundra procent då resultaten visade på olika svar. Informationen kring vilket ansvar man 
har vad det gäller arbetsmiljön bör med andra ord vara tydligare genom att alla skriver under 
delegeringsblanketten och tar del av den information som finns under fliken ”Allmänt om 
arbetsmiljöansvar”. 
 
I 7§ andra stycket står det att ”chefer och arbetsledande personal skall ha de särskilda 
kunskaper som de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet”. Enligt 
svaren i frågeformuläret upplever butikscheferna i det stora hela att de har bra kunskaper i hur 
arbetsmiljöarbetet ska och bör bedrivas men säger trots detta att det finns vissa brister som 
bör uppdateras såsom lagar & regler, riskanalyser, stress, ergonomi och rånhantering med 
mera. Även denna punkt bör beaktas av ledningen och därmed förbättra möjligheten till 
utbildning i arbetsmiljö.  
 
De flesta visste inte vad orden ”systematiskt arbetsmiljöarbete” står för utan arbetar under 
ordet arbetsmiljöarbete kort och gott. Anledningen till detta är att man från ledningens håll 
inte använder sig av det uttrycket utan pratar om arbetsmiljöarbete generellt. 
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”Hur bör en utbildning i SAM lämpligen utformas och planeras innehålls- och tidsmässigt för 
att man på ett rimligt sätt ska få den kunskap som krävs för att praktiskt kunna tillämpa ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete i butikerna?”  
 
 

� Utbildningen bör utformas så att den ger en allmän information om vad systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär enligt lagen. Den bör också mer specifikt ta upp det som 
H&M vill ha ut av sitt arbetsmiljöarbete. 

 
� Utbildningen bör också mer på djupet ta upp de interna regler som gäller när det 

handlar om att arbeta med SAM enligt AFS:1. 
 

� Det är viktigt att man vet vilket ansvar man har när det gäller arbetsmiljön på den egna 
avdelningen enligt H&M, vilket bör tydliggöras bättre. 

 
� Allmänna arbetsmiljöfrågor bör ingå i utbildningen men endast på ett övergripande 

plan. Behövs mer djupgående utbildning i t ex stresshantering bör denna planeras 
utöver generell arbetsmiljöutbildning. 

 
� Det är rimligt att cheferna oftare än som det ser ut idag uppdateras i ämnet arbetsmiljö 

genom flera kurser. Lämpligen kan det handla om exempelvis en halvdags kurs per 
halvår alternativt en endagskurs varje år. 

 
� Utbildningen bör hållas av kunnig kursledare internt alternativt utanför företaget. Den 

mer specifika kunskapen i exempelvis stress eller rånhantering bör ledas av konsult 
från företagshälsovården eller annan konsult, eller personal från H&M med 
specialistkunskaper inom området.    
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6 FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSPLAN 
 
 
Utifrån de resultaten som framkommit i undersökningen har en utbildningsplan tagits fram 
som motsvarar en endagsutbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningens innehåll 
är tänkt att på ett övergripande plan uppdatera butikschefernas kunskaper i SAM. Här ligger 
betoningen på föreläsningar i första hand. 
 
Den litteratur som utbildningen baseras på är Prevents utbildningsmaterial ”Handboken Bättre 
arbetsmiljö”, en uppslagsbok med de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta 
arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, ”Bättre arbetsmiljö för medarbetare” 
och ”Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet”. Dessutom baseras utbildningen 
på Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 
 
 
 
 
Endagsutbildning 

 
Innehåll 

 
Genomgång av föreskriften AFS 
2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagen. 

 
Arbetsmiljöansvar/ 
uppgiftsfördelning. 

 
Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet? 

 
De grundläggande stegen i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet:  
Steg 1: Undersökning. 

 
 
 
Vad innebär det att undersöka arbetsförhållandena? 

 
Steg 2: Riskbedömning. 

 
 Hur gör man en riskbedömning? 

 
Steg 3: Genomföra åtgärder. 

 
Vad innehåller en handlingsplan? 

 
Steg 4: Uppföljning. 

 
Hur gör man en bra uppföljning av arbetsmiljöarbetet? 

 
Mål för arbetsmiljöarbetet 

 
Hur sätter man upp konkreta mål för butikens 
arbetsmiljöarbete? 

 
Tabell 2. Plan över en endagsutbildning i SAM. 
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Utöver detta finns här ett ytterligare förslag på en tvådagarsutbildning i SAM. Med denna 
kurs är det tänkt att deltagarna arbetar med ett ”fall” kopplat till sin egen arbetsplats och hur 
man kan undersöka, bedöma, genomföra och följa upp olika arbetsmiljösituationer. Här 
betonas främst de praktiska övningarna som varvas med kortare föreläsningar i SAM. Denna 
sistnämnda plan bygger på Prevents nya utbildning, Bättre arbetsmiljö (BAM).  
 
Även här baseras utbildningen på Prevents utbildningsmaterial med bl a ”Handboken Bättre 
arbetsmiljö” och Arbetsmiljöverkets föreskrift i systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 
 
 
 
 
Tvådagarsutbildning 

 
Innehåll 

 
Genomgång av föreskriften AFS 
2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagen. 

 
Arbetsmiljöansvar/ 
uppgiftsfördelning 
 

 
Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet? 

 
Att bearbeta ett fall kopplat till 
den egna arbetsplatsen. 

 
Steg 1-5 
 

 
De grundläggande stegen i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet: 
Undersökning, riskbedömning, 
genomföra åtgärder, uppföljning. 
 

 
Vad innebär det att undersöka arbetsförhållandena?  Hur 
gör man en riskbedömning? Vad innehåller en 
handlingsplan? Hur gör man en bra uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet? 

 
Att summera arbetet med ett fall. 

 
Steg 6-9 
 

 
Mål för arbetsmiljöarbetet 

 
Hur sätter man upp konkreta mål för butikens 
arbetsmiljöarbete? 
 

 
Tabell 3. Plan över en tvådagarsutbildning i SAM. 
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7 DISKUSSION 
 
 
7.1 Diskussion kring resultatet av teori och litteraturstudien 
 
Enligt en stor undersökning som gjorts av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket kan man 
konstatera att det är vid de större arbetsplatserna som systematiskt arbetsmiljöarbete har 
införts. Det man också har sett är att vissa delar inom arbetsmiljöområdet har förbättrats till 
exempel på det tekniska arbetarskyddet medan andra såsom det organisatoriska 
arbetsmiljöarbetet, mot både fysiska och psykosociala risker, fungerar betydligt sämre. 
Riskbedömningar, för att se och förebygga olika hälsorisker, är alltför ovanliga.  
 
När man valt att titta på små företag har det visat sig - och där tycks många vara eniga - att de 
flesta inte infört SAM på arbetsplatserna. Erfarenheterna visar att man på de minsta företagen 
har svårt att sätta sig in i arbetsmiljölagstiftningens krav och föreskrifter. De är bland annat 
bekymrade över den växande administrativa bördan och saknar oftast egna specialister inom 
arbetsmiljöområdet. Vad flera undersökningar visar är att om småföretagens 
arbetsmiljökunskaper ska bli bättre måste aktörer inom arbetsmiljöområdet verka för 
principen hjälp till självhjälp. Exempel på externa aktörer som kan bidra till detta är regionala 
skyddsombud, arbetsmiljöinspektörer, företagshälsovården och arbetsmiljökonsulter som har 
en rådgivande konsultroll gentemot företagen. Här är det viktigt att dessa externa aktörer 
själva besitter den kunskapen som krävs för att verka för hjälp till självhjälp. Frågan är om det 
finns bra metoder på marknaden för dessa aktörer att ta till för att klara detta. 
 
Utifrån dessa olika undersökningar som gjorts kan man konstatera att utbildningsinsatser bör 
rikta in sig främst på de små företagen och att det handlar om att verka för hjälp till självhjälp. 
De externa aktörerna bör få vidareutbildning i olika metoder för att arbeta på det sättet. För att 
klara detta bör man arbeta för att ta fram olika metoder som man kan använda sig av. Två 
modeller för detta har undersökts närmare, handledarmodellen och nätverksmodellen. 
Handledarmodellen innebär att en handledare hjälper företaget att komma igång med SAM 
och nätverksmodellen innebär att flera företag i regionen samverkar med syftet att införa 
SAM på det egna företaget. Flera sådana förslag på modeller borde tas fram och utvärderas så 
att principen hjälp till självhjälp blir ett naturligt sätt att arbeta på för de externa aktörerna. På 
de större företagen kanske det handlar mer om att vidareutbilda chefer, skyddsombud och 
andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor i de kunskaper som de saknar i t ex att göra 
riskbedömningar.  
 
I en annan undersökning som gjorts har man ställt frågor till företagen såsom ”Anser du att 
dina kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete är: mycket goda, goda, mindre goda eller 
dåliga?”  Det visar sig att 70 procent av arbetsgivarna och 60 procent av skyddsombuden 
ansåg att de har goda eller mycket goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Här 
anser jag att det är svårt att få ett tillförlitligt svar på en sådan fråga. Att man själv anser att 
man har det betyder inte att man faktiskt har det. Vad jag menar är att det inte är ett kvitto på 
att det finns tillräckliga kunskaper för att bedriva SAM på arbetsplatsen. För att få svar på en 
sådan fråga krävs det i viss mån ett frågeformulär om SAM som skall besvaras. Först då kan 
man få svart på vitt vilka kunskaper man besitter. 
 
På en annan intressant fråga om ledningen har utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete kan 
man se att 60 procent av arbetsgivarna inte har utbildats i SAM. Eftersom båda dessa frågor 
kommer från samma undersökning visar det ju att det är fler som anser att de har goda eller 
mycket goda kunskaper i SAM medan det är klart färre som har utbildats i ämnet. Detta är 
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också något att fundera på om det är så att man tror sig ha mer kunskaper än vad man faktiskt 
har. Hela 77 procent av arbetsgivarna svarade att ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor är 
stort, vilket tyder på att om det inte fungerar så har det förmodligen inte med intresset att göra 
utan snarare med andra orsaker. 
 
Det är klart och tydligt att det är främst inom offentlig förvaltning som man har utbildats i 
SAM medan man inom privata företag i stor utsträckning saknar utbildning.  
 
Slutligen vill jag ta upp under denna punkt om utredningens syfte och mål är uppfyllda och 
om jag har fått svar på de frågor som jag hade. Syftet med den här delen av undersökningen 
var att ta reda på om man arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, på de företag som finns i Sverige idag och om det 
finns den kompetens och kunskap som krävs för att kunna tillämpa detta i praktiken. Jag kan 
konstatera att det framförallt brister i det tillämpade arbetet på småföretagen och att det finns 
ett behov hos företagen att utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, främst inom 
arbetsmiljölagstiftningens krav och föreskrifter.  
 
 
7.2 Diskussion kring resultatet av observation och intervjustudien 
 
Syftet med den här delen av studien var att undersöka om man på ett övergripande plan 
arbetar med SAM, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
AFS 2001:1 på ett större företag, i detta fall Hennes & Mauritz. Det vill säga att man 
undersöker och bedömer de risker som 
finns, att man upprättar handlingsplaner och att man gör årliga uppföljningar så att eventuella 
problem åtgärdas. Syftet var också att undersöka vilka brister i kunskap som finns hos dessa 
butikschefer samt ge väl underbyggda förslag på utbildning i SAM. 
 
Genom att följa arbetsmiljösamordnaren som arbetar på Sverigekontoret fick jag se hur man 
arbetar med arbetsmiljöarbetet från ledningens håll. Deras arbete bestod främst i att coacha 
butikscheferna i arbetsmiljöfrågor. Det var också intressant att vara med på utbildningar och 
se hur man förhandlar med t ex företagshälsovården. Det jag möjligtvis saknade var att få se 
hur cheferna ute i butikerna arbetar med arbetsmiljön. Dock skulle detta innebära att man 
följer deras dagar en ganska lång tid för att få en överblick i arbetsmiljöarbetet som en del i 
den dagliga verksamheten. Tidsmässigt var inte detta genomförbart.  
 
Nackdelen med att vara på plats och observera är att det är min tolkning eller värdering som 
ligger till grund för resultatet vilket inte behöver vara lika med sanningen. Dessutom kanske 
andra dagar skulle ha sett annorlunda ut än vad de gjorde när just jag var där och observerade 
arbetet.   
 
Intervjumetoden ger en bra bild av hur man arbetar ute i butikerna. Det var däremot relativt 
svårt att formulera rätt frågor och rätt antal för att få de svar som är relevanta för studien. 
Förmodligen skulle ett mer detaljerat frågeformulär ge en bättre bild av hur det egentligen ser 
ut.  
 
Vid intervjuerna som skedde via telefon var det ibland svårt för den intervjuade att uppfatta 
frågorna och ha den betänketiden som förmodligen skulle behövas för att ge ett mer 
uttömmande svar. Det hade nog varit bättre att träffa varje chef för en mer personlig intervju 
men på grund av den tidsbrist dessa butikschefer hade, kampanjer mm så var detta det enda 
alternativet. 
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Efter sammanställningen av frågorna intervjuades till att börja med fyra butikschefer för att 
säkerställa att man har samma uppfattning i dessa frågor som man försöker att implementera 
från ledningens håll. Med andra ord stämmer ledningens målsättning med hur det verkligen 
ser ut i butiken? Efter fyra intervjuer gjordes en utvärdering av frågor och svar för att se om 
dessa möjligtvis borde se annorlunda ut. Resultatet blev att de färdiga svarsalternativen inte 
var relevanta att använda sig utav då det snarare uppstod en dialog mellan intervjuaren och 
respondenten. Med andra ord fick följande intervjuobjekt i fortsättningen tala fritt utifrån 
frågorna. Anledningen till att jag valde detta var att det blev ett ganska stelt sätt att upprepa 
svaren ja, nej, arbete pågår/startas, vet ej i telefonen. Från början fanns en tanke att frågorna 
skulle besvaras via e-post och då var det mer relevant att ha dessa bundna svar. De 
följande sex intervjuerna blev följaktligen mer en dialog utan att svarsalternativen lästes upp 
av mig som intervjuare.  
 
Relativt snabbt kunde man skönja att de flesta svarade likartat på frågorna vilket innebar att 
antalet intervjuade kunde begränsas till tio stycken, en mättnad uppstod. Anledningen till att 
resultatet blev så lika i alla butikerna tror jag beror på att man inom H&M arbetar med att alla 
butiker ska arbeta på ett likartat sätt oavsett vilken butik man är anställd i.  
 
Tyvärr var det svårt att kunna avgöra om butikscheferna faktiskt hade så bra kunskaper som 
de svarade att de tyckte sig ha. Eftersom de flesta var självlärda och hade gått en endagskurs 
för flera år sedan är det ju svårt att veta vad man inte kan. Det är endast med facit i hand som 
man vet vilka kunskaper man saknar. 
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8 SLUTSATSER 
 
Det finns inte särskilt mycket forskning idag om kunskaper, kunskapsbehov och systematiskt 
arbetsmiljöarbete, framför allt på stora företag. Jag kan med hjälp av litteraturstudien 
konstatera att det främst är små företag som är i fokus i aktuell forskning vad det gäller SAM 
överhuvudtaget. En av anledningarna till detta tycks vara att det framför allt är de små 
företagen som har stora brister när det gäller att arbeta med SAM. Kopplat till utbildning finns 
det några studier som tar upp kunskapsbristen som en av orsakerna men i övrigt har det varit 
svårt att hitta studier som fokuserat mer än så på SAM och utbildningsbehov. 
 
På H&M har man kommit långt vad det gäller det systematiska  arbetsmiljöarbetet både bland 
butikschefer och centralt. I Arbetsmiljöpolicyn står bland annat att man från ledningens håll 
ansvarar för att alla chefer får erforderlig utbildning i arbetsmiljöfrågor, att ständigt arbeta 
med att utveckla och förbättra arbetsmiljöarbetet och att medverka till att arbetsmiljölagarna 
efterföljs. Denna målsättning stämmer överens med de riktlinjer som eftersträvas i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.  
 
Utifrån denna undersökning kan jag dra slutsatsen att det fungerar bra på ett övergripande 
plan att arbeta med SAM. Man arbetar med att göra riskanalyser, sätta upp handlingsplaner 
och följa upp dessa. I detta ingår också att göra en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetets 
ansvar och att detta ska dokumenteras skriftligt. På den sista punkten brister det en del vad det 
gäller hur butikscheferna vet vad som åligger deras ansvar. Informationen finns i den 
arbetsmiljöpärm som alla butikschefer har tillgång till. Det är dock av stor vikt att man från 
ledningens håll är ännu mer tydlig i sin information om vad som gäller med att skriva under 
en delegering av arbetsmiljöuppgifter och därmed få ett skriftligt dokument på vilka 
ansvarsområden som gäller. 
 
Många av butikscheferna anser sig ha tillräckliga kunskaper för det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet men skulle inte ha något emot att uppdateras mer i lagar och regler, 
riskbedömningar och hur man bör agera vid rånsituationer med mera.  Från ledningens håll är 
intentionen att ge cheferna en endagsutbildning varje år i syfte att uppdatera deras kunskaper i 
arbetsmiljö men detta har dock inte fungerat i den utsträckning man önskat. Enligt 
arbetsmiljösamordnaren beror detta på att det är svårt att få till en dag som cheferna kan 
komma ifrån för utbildning medan butikscheferna själva anser att de kan lägga minst en dag 
per år till att utbilda sig i arbetsmiljöfrågor. Frågan är vad som är orsaken till att man inte 
lyckas få till denna utbildningsdag? Det kan handla om svårigheter att synkronisera 
arbetsmiljösamordnarens tid med butikschefernas tider vilket talar för att det vore klokt från 
ledningens håll att ta hjälp av annan specialist i ämnet internt alternativt externt för att öka 
möjligheterna att lösa problemet.   
 
Utifrån ovannämnda information rekommenderar jag att man använder sig av det förslag till 
utbildningsplan som detta arbete har lett fram till för att ytterligare jobba vidare med 
arbetsmiljön och att man kontinuerligt försöker att lägga in endagsutbildningar för 
butikscheferna varje år som också är intentionen från ledningens håll. Innehållet i planen 
täcker allmänna kunskaper om SAM och grundar sig på föreskriften AFS 2001:1 med 
betoning på uppgiftsfördelning. I utbildningsplanen har jag ett ytterligare förslag på en 
tvådagarsutbildning där man arbetar utifrån olika fall av typiska händelser vad det gäller 
arbetsmiljöarbetet i en butik. Utbildningen bygger på Prevents nya BAM-utbildning.    
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BILAGA 1 - Telefonintervju 
 
 
FRÅGOR OM SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM), KUNSKAP OCH 
KUNSKAPSBEHOV 
 
 
 

1.  Finns det konkreta mål för hur arbetsmiljön ska vara i er butik? 
 

� Ja    Hur vet du det....................................................... 
� Nej    Varför inte............................................................ 
� Arbete pågår/ Startas  När........................................................................ 
� Vet ej    Varför vet du ej.................................................... 

 
 

 
2. Vet du som chef vilket ansvar du har för arbetsmiljön?  

 
� Ja    Hur vet du det....................................................... 
� Nej    Varför inte............................................................ 
� Arbete pågår/ Startas  När........................................................................ 
� Vet ej    Varför vet du ej.................................................... 
 

 
 

3.  Vet du vilka arbetsmiljöproblem ni har i  er butik? 
 

� Ja    Hur vet du det....................................................... 
� Nej    Varför inte............................................................ 
� Arbete pågår/ Startas  När........................................................................ 
� Vet ej    Varför vet du ej.................................................... 
 
 
 
4. Finns det konkreta nedskrivna handlingsplaner för vad som ska göras för att 

förbättra arbetsmiljön och när det ska göras? 
 

� Ja    Hur vet du det....................................................... 
� Nej    Varför inte............................................................ 
� Arbete pågår/ Startas  När........................................................................ 
� Vet ej    Varför vet du ej.................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Följer ni upp olycksfall, tillbud och arbetssjukdomar så att andra inte råkar ut 
för liknande skador igen? 

 
� Ja     Hur vet du det............................................ 
� Nej     Varför inte.................................................. 
� Arbete pågår/ Startas   När............................................................. 
� Vet ej     Varför vet du ej.......................................... 

 
 
 

6. Görs årligen en uppföljning av hur SAM fungerar så att eventuella brister kan 
rättas till? 

 
� Ja     Hur vet du det............................................ 
� Nej     Varför inte      
� Arbete pågår/ Startas   När............................................................. 
� Vet ej     Varför vet du ej.......................................... 

 
 
 

7. Har du gått någon kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? 
 

� Ja     Vilken........................................................ 
� Nej     Varför inte.................................................. 
� Arbete pågår/Startas   När............................................................. 
� Vet ej     Varför vet du ej.......................................... 

 
 

 
8. Hur bedömer du din kunskap beträffande personalens arbetsmiljörisker? 

 
� Mycket bra    Hur har du skaffat dig den kunskapen....... 
� Bra     Hur har du skaffat dig den kunskapen  
� Mindre bra    Varför......................................................... 
� Inte alls bra    Varför......................................................... 
� Vet ej     Varför vet du ej.......................................... 

 
 
 

9. Hur bedömer du din kunskap beträffande hur arbetsmiljöarbete ska och bör 
bedrivas? 

 
� Mycket bra    Hur har du skaffat dig den kunskapen....... 
� Bra     Hur har du skaffat dig den kunskapen....... 
� Mindre bra    Varför......................................................... 
� Inte alls bra    Varför......................................................... 
� Vet ej     Varför vet du ej.......................................... 

 
 
 



 

10.  Inom vilka områden upplever du att du har för lite kunskaper för att kunna 
förbättra arbetsmiljön? 

 
 
 

11. Om du skulle förbättra dina kunskaper om arbetsmiljöarbete, vilken 
utbildningsform skulle du föredra? (Rangordna alternativen) 

 
� Kurser utanför företaget 
� Via Internet, distansutbildning 
� Med hjälp av konsult som kommer till företaget 
� Interna H&M-anpassade kurser 
� Egen inläsning av litteratur 
� Annan utbildningsform   

 
 
 

12. Hur mycket tid kan du under det närmaste året realistiskt avsätta för att 
förbättra dina kunskaper om arbetsmiljöarbete? 

 
 
 
 
Tack på förhand 
 
 
Lotta Fallenius 
Leg.sjukgymnast/ Ergonom 
070-444 10 30 
 



 

Bilaga 2 - Tabell över intervjuresultat - Butikschefer 
 
Intervjuperson 1. Finns det konkreta 

mål för hur 
arbetsmiljön ska vara i 
er butik? 

2. Vet du som chef 
vilket ansvar du 
har för 
arbetsmiljön? 

3. Vet du vilka 
arbetsmiljöproblem 
ni har i er butik? 

4. Finns det konkreta 
nedskrivna 
handlingsplaner för vad 
som ska göras för att 
förbättra arbetsmiljön 
och när det ska göras? 

5. Följer ni upp 
olycksfall, tillbud och 
arbetssjukdomar så att 
andra inte råkar ut för 
liknande skador igen? 

Butikschef 1 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja. Det som står i 
arbetsmiljö- 
pärmen. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud  och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 2 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja. Det står i 
arbetsmiljö-
pärmen. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 3 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja. Det står i 
arbetsmiljö-
pärmen. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen.  

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna.  

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 4 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja. Det står i 
arbetsmiljö-
pärmen. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 5 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja. Får veta det i 
samband med 
utbildning till 
butikschef. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 



 

 

 
 
Intervjuperson                      
 

 
6. Görs årligen en uppföljning av 
hur SAM fungerar så att 
eventuella brister kan rättas till? 

 
7. Har du gått någon 
kurs i systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM)? 

 
8. Hur bedömer du din 
kunskap beträffande 
personalens 
arbetsmiljörisker? 
 

 
9. Hur bedömer du din 
kunskap beträffande hur 
arbetsmiljöarbete ska 
och bör bedrivas? 

Butikschef 1 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se att allt är 
åtgärdat, annars förs det över till den 
nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare 
i början av anställning 
som butikschef. 

Mycket bra. Har skaffat 
mig kunskapen via kurs 
och erfarenhet. 

Bra. Har skaffat 
kunskapen via kurs och 
erfarenhet. 

Butikschef 2 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se att allt är 
åtgärdat, annars förs det över till den 
nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare 
i början av anställning 
som butikschef. 

Bra. Har skaffat mig 
kunskapen via kurs och 
erfarenhet. 

Bra. Har skaffat 
kunskapen via kurs och 
erfarenhet. 

Butikschef 3 Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se att allt är 
åtgärdat, annars förs det över till den 
nya. 

Nej. Det har inte blivit 
av. 

Bra. Har skaffat mig 
kunskapen via erfarenhet. 

Bra. Har skaffat 
kunskapen via erfarenhet. 

Butikschef 4 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se att allt är 
åtgärdat, annars förs det över till den 
nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare 
för två år sedan. 

Mycket bra. Har skaffat 
mig kunskapen via kurs 
och erfarenhet. 

Mycket bra. Har skaffat 
kunskapen via kurs och 
erfarenhet. 

Butikschef 5 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se att allt är 
åtgärdat, annars förs det över till den 
nya. 

Nej. Har inte blivit av. Mycket bra. Har skaffat 
mig kunskapen via 
erfarenhet. 

Bra. Har skaffat 
kunskapen via erfarenhet.  
Bra nätverk finns annars. 

 



 

 
Intervjuperson 10. Inom vilka områden 

upplever du att du har för 
lite kunskaper för att 
kunna förbättra 
arbetsmiljön? 

11. Om du skulle förbättra 
dina kunskaper om 
arbetsmiljöarbete, vilken 
utbildningsform skulle du 
föredra? 

12. Hur mycket tid kan 
du under det närmaste 
året realistiskt avsätta 
för att förbättra dina 
kunskaper om 
arbetsmiljöarbete? 

Butikschef 1 
 

Lagar & regler. Stress. 
Ergonomi. 

1. Interna H&M-
anpassade kurser. 

2. Kurser utanför 
företaget. 

3. Konsult som 
”coachar” 

1 dag/ halvår 

Butikschef 2 
 

Lagar & regler. 
Riskanalyser. 

1. Interna H&M-
anpassade kurser.  

2. Konsult som 
”coachar”. 

3. Distansutbildning via 
Internet. 

1 dag/ halvår 

Butikschef 3 
 

Lagar & regler. 
Riskanalyser. 

1. Kurser utanför 
företaget. 

2. Interna H&M-
anpassade kurser. 

1 dag/ halvår. 

Butikschef 4 
 

Rån- hur man ska hantera 
detta om det händer. 

1. Konsult som 
”coachar”. 

2. Kurser utanför 
företaget. 

3. Interna H&M-
anpassade kurser. 

1 dag/ halvår. 

Butikschef 5 
 

Lagar & regler. 1. Interna H&M-
anpassade kurser. 

2. Konsult som 
”coachar”. 

Har möjlighet att ta den 
tiden som behövs.  
 



 

 

Intervjuperson 1. Finns det konkreta 
mål för hur 
arbetsmiljön ska vara 
i er butik? 

2. Vet du som 
chef vilket 
ansvar du har 
för 
arbetsmiljön? 

3. Vet du vilka 
arbetsmiljöproblem 
ni har i er butik? 

4. Finns det konkreta 
nedskrivna 
handlingsplaner för 
vad som ska göras 
för att förbättra 
arbetsmiljön och när 
det ska göras? 

5. Följer ni upp 
olycksfall, tillbud och 
arbetssjukdomar så att 
andra inte råkar ut för 
liknande skador igen? 

Butikschef 6 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja. Har skrivit 
på ett 
delegeringspap
per. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 7 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 
 
 

Ja, till viss del. Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 8 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål. 

Ja, nå de 
uppsatta 
målen. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 



 

Butikschef 9 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål . 

Ja. Har skrivit 
på delegerings-
papper. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

Butikschef 10 
 

Ja. Tillsammans med 
skyddsombud och 
personal gör man en 
handlingsplan med 
konkreta mål.  

Ja. Har skrivit 
under 
delegerings-
papper. 

Ja. Via skyddsronder 
och dialog med 
personalen. 

Ja. Är själv med och 
sammanställer 
handlingsplanerna. 

Ja. Rapporterar till 
arbetsmiljösamordnare, 
skyddsombud och 
säkerhetsavdelningen. 

 
  



 

 

 
Intervjuperson 
 

6. Görs årligen en 
uppföljning av hur 
SAM fungerar så att 
alla eventuella brister 
kan rättas till? 

7. Har du gått någon 
kurs i systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM)? 

8. Hur bedömer du din 
kunskap beträffande 
personalens 
arbetsmiljörisker? 

9. Hur bedömer du din 
kunskap beträffande hur 
arbetsmiljöarbete ska och 
bör bedrivas? 

Butikschef 6 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se 
att allt är åtgärdat, annars 
förs det över till den nya. 

Ja. En tvådagarskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare i 
början av anställningen 
som butikschef. 

Bra. Har skaffat kunskapen 
via kurs och erfarenhet. 
Annars hjälp av 
arbetsmiljösamordnare. 

Mindre bra. 

Butikschef 7 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se 
att allt är åtgärdat, annars 
förs det över till den nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare för 
några år sedan. 

Bra. Har skaffat kunskapen 
via kurs och erfarenhet. 
 

Bra. Har skaffat kunskapen 
via kurs och erfarenhet. 

Butikschef 8 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se 
att allt är åtgärdat, annars 
förs det över till den nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare i 
början av anställningen 
som butikschef. 

Bra. Har skaffat kunskapen 
via kurs och erfarenhet. 

Bra. Har skaffat kunskapen 
via kurs och erfarenhet. 

Butikschef 9 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se 
att allt är åtgärdat annars 
förs det över till den nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare i 
början av anställningen 
som butikschef.  

Mycket bra. Håller själv i 
kurser. 

Mycket bra. Håller själv i 
kurser. 

Butikschef 10 
 

Ja. Ser över den gamla 
handlingsplanen för att se 
att allt är åtgärdat annars 
förs det över till den nya. 

Ja. En endagskurs som 
hölls av 
arbetsmiljösamordnare i 
början av anställningen 
som butikschef. 

Mycket bra. Har skaffat 
kunskapen via kurs och 
erfarenhet. 

Mycket bra. Har skaffat mig 
kunskapen via kurs och 
erfarenhet. 

 



 

 
Intervjuperson 10. Inom vilka områden 

upplever du att du har 
för lite kunskaper för 
att kunna förbättra 
arbetsmiljön? 

11. Om du skulle förbättra 
dina kunskaper om 
arbetsmiljöarbete, vilken 
utbildningsform skulle du 
föredra? 

12. Hur mycket tid kan du 
under det närmaste året 
avsätta för att förbättra dina 
kunskaper om 
arbetsmiljöarbete? 

Butikschef 6 
 

Det mesta. 1. Interna H&M-anpassade 
kurser. 

2. Konsult som ”coachar” 

2 dagar/ halvår. 

Butikschef 7 
 

Lagar & regler. Allmänt 
om arbetsmiljö. 

1. Kurser utanför företaget. 
2. Interna H&M-anpassade 

kurser. 
3. Konsult som ”coachar”. 

½ dag/ halvår. 

Butikschef 8 
 

Allmänt om arbetsmiljö. 
Ergonomi 

1. Interna H&M-anpassade 
kurser. 

2. Kurser utanför företaget. 
3. Konsult som ”coachar”. 

Har möjlighet att ta den tiden 
som behövs. 

Butikschef 9 
 

Inga. Håller själv i kurser 
så kunskapen finns. 

1. Interna H&M-anpassade 
kurser. 

2. Konsult som ”coachar”. 

½ dag/halvår. 

Butikschef 10 
 
 

Inga. Bra backup från 
arbetsmiljösamordnare 
om det behövs. 

1. Kurser utanför företaget. 
2. Distansutbildning via 

Internet. 
3. Interna H&M-anpassade 

kurser. 
 

Har möjlighet att ta den tiden 
som behövs. 

 
Tabell 1. Resultatet av de intervjuade butikchefernas svar på frågeformuläret om systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskap och kunskapsbehov. 
 
 



 

 

Arbetsmiljösamordnare 
 
Intervjuperson 1. Finns det konkreta 

mål för hur 
arbetsmiljön ska vara i 
er butik? 

2. Vet du som chef 
vilket ansvar du har 
för arbetsmiljön? 

3. Vet du vilka 
arbetsmiljöproblem 
ni har i er butik? 

4. Finns det konkreta 
nedskrivna 
handlingsplaner för 
vad som ska göras för 
att förbättra 
arbetsmiljön och när 
det ska göras? 

5. Följer ni upp 
olycksfall, tillbud och 
arbetssjukdomar så 
att andra inte råkar 
ut för liknande 
skador igen? 

Arbetsmiljö- 
samordnare 

Ja. Det görs årligen en 
samlad handlingsplan för 
alla butikerna centralt 
och en för varje butik 
som görs av chef, 
skyddsombud och 
personal. 

Ja. Alla ska skriva på 
en 
delegeringsblankett. 

Ja. Alla butiker gör 
skyddsronder. De är 
själva delaktiga i 
arbetet. 

Ja. Varje butikschef har 
ansvar för att 
handlingsplaner 
upprättas över vad som 
ska åtgärdas och när. 

Ja. Incidentrapport till 
arbetsmiljösamordnare 
som skickar till 
regionalt 
skyddsombud som tar 
upp det i 
skyddskommittén för 
åtgärd. 

 



 

 

 
Intervjuperson 
 

6. Görs årligen en 
uppföljning av hur 
SAM fungerar så att 
alla eventuella brister 
kan rättas till? 

7. Har du gått 
någon kurs i 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM)? 

8. Hur bedömer du 
din kunskap 
beträffande 
personalens 
arbetsmiljörisker? 

9. Hur bedömer du 
din kunskap 
beträffande hur 
arbetsmiljöarbete ska 
och bör bedrivas? 

Arbetsmiljö- 
samordnare 

Ja. Butikscheferna 
kontrollerar den gamla 
handlingsplanen så att 
allt är åtgärdat. I annat 
fall förs det som inte är 
klart över till den nya 
handlingsplanen. 

Ja. Alla butikschefer 
får en endagskurs i 
samband med 
anställningen. 

Butikscheferna har bra 
kunskaper i 
arbetsmiljöriskerna. 
Annars finns stöd från 
arbetsmiljösamordnare. 

Butikscheferna har bra 
kunskaper i hur 
arbetsmiljöarbetet ska 
och bör bedrivas, men 
kan alltid bli bättre. Får 
annars stöd från 
arbetsmiljösamordnare. 

 



 

 

 
Intervjuperson 10. Inom vilka områden 

upplever du att du har 
för lite kunskaper för 
att kunna förbättra 
arbetsmiljön? 

11. Om du skulle 
förbättra dina 
kunskaper om 
arbetsmiljöarbete, 
vilken 
utbildningsform 
skulle du föredra? 

12. Hur mycket tid 
kan du under det 
närmaste året 
avsätta för att 
förbättra dina 
kunskaper om 
arbetsmiljöarbete? 

Arbetsmiljö- 
samordnare 

Bör uppdateras gärna 
varje år, då det kommer 
nya regler. 
Rånhanteringskurs är på 
gång. Cheferna skulle 
behöva kurs i 
stresshantering. 

Föredrar att själva 
hålla i kurserna då de 
blir mer 
företagsanpassade 
alternativt en konsult 
i mer specifika frågor 
t ex stress, ergonomi. 

En dag per år. 

 
Tabell 2. Resultatet av den intervjuade arbetsmiljösamordnarens svar på frågeformuläret om systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskap och 
kunskapsbehov. 



 
BILAGA 3 - Utbildningsförslag 
 

 

 

Endagsutbildning i 
 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 
 

 
 
Tid:   xx-xx 2007 / 09.00-16.00 
Plats:   xxx 
Anmälan:   Senast den xxx 

    
 
 
Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som har behov av kunskap 
om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.  
 

Arbetsgivarna har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön. Detta regleras i 
arbetsmiljölagen och i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland annat 
krävs att de som får i uppgift att arbeta med arbetsmiljön på företaget ska ha 
tillräckliga kunskaper för att bedriva ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper som behövs för att 
praktiskt kunna tillämpa systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften AFS 
2001:1. 
 
 

 
Tid    Innehåll 
 
09.00  - 11.00  Inledning 

Genomgång av föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 
11.00  - 12.00  Arbetsmiljöansvar/ Uppgiftsfördelning 
 
12.00  - 13.00  Lunch 
 
13.00  - 14.30 De grundläggande stegen i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet: Undersökning, Riskbedömning, 
Genomföra åtgärder och Uppföljning.  

 
14.30  - 15.00 Kaffe och diskussion 
 
15.00  - 15.30 Hur man sätter upp konkreta mål för butikens 

arbetsmiljöarbete 
 
15.30  - 16.00  Summering och avslutning   



 
 

 

Tvådagarsutbildning i 
 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 
 
 
 
Tid:   xx-xx 2007 / 09.00-16.00 
Plats:   xxx 
Anmälan:   Senast den xxx 

    
 
 
 
 
Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som har behov av kunskap 
om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.  
 

Arbetsgivarna har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön. Detta regleras i 
arbetsmiljölagen och i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland annat 
krävs att de som får i uppgift att arbeta med arbetsmiljön på företaget ska ha 
tillräckliga kunskaper för att bedriva ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper som behövs för att 
praktiskt kunna tillämpa systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften AFS 2001:1 
och att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor.  Deltagarna i utbildningen 
arbetar med ”fall” kopplat till den egna arbetsplatsen och hur man kan undersöka, 
bedöma, genomföra och följa upp olika arbetsmiljösituationer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Dag 1 
 
Tid    Innehåll 
 
09.00  - 11.00  Inledning 

Genomgång av föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 
11.00  - 12.00  Arbetsmiljöansvar/ Uppgiftsfördelning 
 
12.00  - 13.00  Lunch 
 
13.00  - 14.30 Att bearbeta ett fall, steg 1-5 
 
14.30  - 15.00 Kaffe och diskussion 
 
15.00  - 16.00 Att bearbeta ett fall, steg 1-5. 
 
   
 
 
Dag 2 
 
 

Tid    Innehåll 

 
 
09.00  - 12.00 Att summera arbetet med ett fall, steg 6-9 
 
12.00  - 13.00  Lunch 
 
13.00  - 14.30 De grundläggande stegen i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet: Undersökning, Riskbedömning, 
Genomföra åtgärder och Uppföljning. Målsättning. 

 
14.30  - 15.00 Kaffe och diskussion 
 
15.00  - 16.00 Summering och avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


