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0 SAMMANFATTNING

På uppdrag regeringen vidareutvecklar arbetarskyd-av
tankegångardsstyrelsen i denna vissa förtsrapport som

fram den k generaldirektörs-gruppen arbetsmi-inomav s
ljökommissionen.

Förslagen i syftar till utveckla företagensrapporten att
egenaktivitet i arbetsmiljöarbetet. hittillsvarandeDen
passiva ordningen, präglad osäkerhet egent-av om vem som
ligen bär och inte förränattansvaret av man agerar
mändighetspersonerhar pekat vad behöver göras,ut som

brytas. för aktivt arbetsmiljöarbeteste Det ettm ansvar
arbetsgivaren ochi för sig redan har enligtsom ar-

måstebetsmilâölagen markeras och förtydligas. Arbets-
miljöfr skall hanteras i linjeorganisationen därgorna
det reella inflytandet förskjut-och finns, inteansvaret

till sidoorgan.as

övergripande förslaget gäller internkontroll, dvsDet
arbetsgivarens hantering arbetsmiljön i företagetav
eller förvaltningen. Styrelsen utfärdahär attavser

påsärskilda föreskrifter med krav arbetsgivarens arbets-
miljöarbete.

Arbetsgivaren skall i policydokument klargöra sinaett
mål för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall klargöravidare

och uppgifter för arbetsmiljöarbetet säker-samtansvar
ställa chefer fl har kunskapsmässiga förutsätt-att m
ningar för detta. Arbets ivarens undersökningsansvar

måsteförtydligas krav arbetsgivaren identi-attgenom p
pâfiera och bedöma risker systematisktoch problem ett

åtgärdsplanersätt. Undersökningen skall resultera i för
undanröja de brister framkommit. planeratt Dessasom

skall uppfylla vissa minimikrav. Internkontrollen skall
bådedokumenterad, för möjliggöra intern efter-attvara

levnad föroch det skall möjligt kontrolleraatt attvara
den. Arbetsgivaren skall regelbundet revisiongenom
förvissa sig internkontrollen fungerar. Förslagetattom

påinnefattar även krav personalekonomiskt bokslutett
där arbetsgivaren inför verksamhetens avnämare redovisar

sjukfrånvaro såutfall arbetsskador, uppgif-etc attom
målen.kan stämmas deterna motav egna

Förslaget gäller i princip all verksamhet anställda.med
måsteFör företagförvaltningarmindre förenk-dock vissa

lade rutiner kunna tillämpas.
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Riskanalyser områd-har redan börjat tillämpas inom vissa
användningsområdet såfrämstaDet än länge ären. att

upptäcka dolda risker, storolycksrisker inomt ex pro-
gårcessindustri. Metodutvecklingen ävenmotnu mer

konventionella arbetsmiljörisker identifieringsamt av
organisatoriska brister. Styrelsen dennaatt ut-anser
veckling bör ökat stöd.ges

åskådliggöraRiktvärden kan risknivåer.användas för att

kan nyttjas förDe att:

1. underlag för prioriteringar i tillsynen och förge att
arbetsgivaren risknivånskall kunna jämföra i det egna
företaget med andra motsvarande företag

åtgärdsplanering2. underlag för särskild närge ett
företag ligger sämre till än branschens genomsnitt

risknivå3. markera fårgräns i inte överskridas.en som

Styrelsen bedömer riktvärden i nuläget endastatt kan
nåttjas för tillämpning enligt punkt 1 Tillämpningovan.

nivåhögre är för närvarande inte möjlig med hänsynp
till nödvändigt underlagatt inte finns tillgängligt
eller gripbart.

Även yrkesinspektionens systemtillsyn berörs. in-Inom
spektionen bedrivs redan omfattande utvecklingsarbeteett
med inriktning systemtillsyn. tillsynsformmot Denna
innebär granskning arbetsgivarens sätt hanteraatten av
arbetsmiljön d hans internkontroll. Systemtillsynenv s
kan enligt styrelsens uppfattning inte renodlas till-
räckligt förrän det föreligger regler internkontrollom

pådär kraven arbetsgivaren klargörs.

Avslutningsvis lägger styrelsen fram förslag vissaom
ändringar i arbetsmiljölagen bedöms angelägnasom som
stöd för den inriktningen.nya
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l UPPDRAGET

hemställanArbetsmiljökommissionens1.1

20hemställde skrivelse denArbetsmiljökommissionen i
få arbe-medverkan för1989 regeringensseptember attom

bistånd utredningsuppdragförtarskyddsstyrelsens ett om
Avsiktenarbetsmiljöarbetet.förebyggandestyrmedel i det

få frågor generaldi-kdel väckts denatt av ssomvar en
belysta.rektörs-gruppen närmare

framgårUppdraget bilaga 1.av

arbetet och1.2 Uppläqqninq rapportenav

frågeställningen börär vilka kravövergripandeDen som
på led-planering,när det gällerställas arbetsgivaren

från arbetsmiljösyn-uppföljning verksamhetenning och av
internkontroll.punkt d arbetsgivarens Inom ramensv- fråga styrelsenarbetet inomövergripande harför denna

huvudfrågor:följandeindelats imed utredningsuppdraget

,utform-uppbyggnadinternkontrollsystemetsAllmänta om
tillämpning,ning och

systematisktförRiskanalys hjälpmedelb ettettsom
arbetsmiljöarbete,

påtillämpa kravRiktvärden underlag för attc som
åtgärder,arbetsmiljöförbättrande

internkontroll ochsamspelet mellan arbetsgivarensd
systemtillsyn,yrkesinspektionens

före-arbetsmiljölagstiftningenKonsekvenserna före av
påkravslagna arbetsgivaren.

medverkathar främstVid utarbetandet Ragnarrapportenav
BertilEvenéus, Ershammar,Andersson, Larsson,Per Mats

Malker,Birgitta Malker,Göran Lindh, John Lundberg, Hans
Rolf Perlman och Weiner.Jan

FÖRSLAG2 UTFORMNING INTERNKONTROLLTILL AV

2.1 Allmänt

med uppgiftInternkontroll styrningsprincipär atten
systematisk plane-harsäkerställa arbetsgivarenatt en

i denverksamhetledning och kontroll företagetsring, av
betydelse för arbetsmiljön.utsträckning det har Be-

från etableratkommer där redan styr-Norgegreppet man
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ningsprincipen. Styrelsen har inte bundit sig för be-
använder detgreppet, i avsaknadt lämpli-men annatv av

begrepp.gare

braEn arbetsmiljö skapas i företagetförvaltningen avdem verkar där. För åstadkommadär skaatt kunnasom manså arbetsförhållandenbra måstemöjligt arbetsmiljö-somfrågorna del och balanseras med den totalavara en av
påverksamheten företaget.

Arbetsmiljöfrågorna måste integreras med övriga aspekter
ekonomi, produktionsplanläggning,som personalplanlägg-

ning, personalutveckling, organisationsstruktur och
genomförande produktionen. grundläggandeDettaav syn-sätt, närmare belyses i bilaga 2,som viktigger enförutsättning för företagens fl arbetsmiljöarbete. Detm
bildar tillsammans med lagar och regler för styrning inom
arbetsmiljöområdet basen för förslagen internkontroll.om

Internkontrollen bör inom företaget förena den nödvändiga
frånstyrningen ledningen med de grundläggande kraven och

frånbehoven såarbetstagarna säkeratt och braen ar-betsmiljö tillförsäkras och Internkontrollen börvar en.
samtidigt medverka till totaleffektenatt för företaget
blir gynnsam.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret
för arbetsmiljön. Arbetsgivaren åtgärderskall vidta alla

behövs för förebyggaatt arbetstagaresom att utsätts för
ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall ägna upp-åtmärksamhet arbetet planläggs såatt och anordnas att

tillfredsställande arbetsmiljöen skapas 3 kap 2 §. Ar-
betsgivaren ocksåskall till fårarbetstagareatt godse
kännedom förhållanden,de under vilka arbetetom bedrivs,
och upplyses de risker kan förbundnaom medsom vara
arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig arbets-attom

hartagaren den utbildning behövs och vad han harvetsom
iaktta undgåatt för riskeratt i arbetet 3 kap 3 §.

långtgåendeärDetta samtidigt mycket allmänna kravmen
påställs Någonarbetsgivaren.som precisering hurav ar-betsgivaren gågenerellt skall till påväga, kravt exsärskilda rutiner för påundersöka åtgärds-att risker,
påplanering, dokumentation finns inteetc i sigvarelagen eller tillämpningsföreskrifter. Däremot finns i ett

hundratal tillämpningsföreskrifter spridda detaljkrav,
på åtgärdsplankravt påbuller,ex kravmot mätproto-

påkoll, krav journal över påtillsyn och krav skriftliga
hanterings- och skyddsföreskrifter.

påBristen pågenerella krav formerna för arbetsmiljöar-
betet blev tydlig i samband med utveckling systemtill-avoch de inspektionsbesök gjortssyn med dennasom nya
tillsynsmetodik. Systemtillsynen innebär yrkesinspek-att
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âtgärdspla-organisation,arbetsgivarensgranskartionen
hanteringenförbetydelserutinernering, etc ar-avav

mångabetsmiljöfrågorna. fallemellertid iuppstodDet
påfrågetecken kunde ställaskravkring vilka ar-som

hänseenden.betsgivaren i dessa

står och förvaltningarsföretagsalltmer klart attDet
iskada och ohälsaförebyggaföregenaktivitet att ar-

måste belastningsska-blproblem medstärkas.betet De a
arbetslivet kan itydligare iblir alltdor grun-som nu

på förstärktänsättden motverkasinte annat engenom
och förvaltningar.i företagegenaktivitet inne

bifrå-intenämnts,Arbetsmiljön kan, ses som ensom ovan
utanpånågot andralägga detkaneller sommansom somga måsteverksamhet. Företagenbehövs för drivaatt en

arbetsmiljöfrågorna löpandedendelhantera avsom en
och ständigtanställdasamverkan med deproduktionen i

arbetslmiljön.beakta

således tydligaremycketbehovstarktfinns attettDet
fråga ledning.för företagetsarbetsmiljön tillgöra en

måste viktigbliarbetsmiljön styr-Hanteringen enav
något tillöverlämnas enbartkanningsaspekt och inte som

i företagspecialistfunktionereventuellaeldsjälarna och
måsteföretagshälsovård. inte-Arbetsmiljöarbeteteller

enbart iinte hanterasi linjeorganisationengreras - sker.oftaspecialistfunktionerstabs- eller som nu

internkon-föreskrifterutfärdaStyrelsen att omavser
på området skallär deföreskriftermedtroll. Syftet att

arbetsmiljöfrågornatill hanteringenkunna bidra att av
de tyd-verksamheten ochiblir bättre integrerade att

ledningsfrågor. skallviktiga Deligare lyfts fram som
också systemtillsyndenstöd förtydligareett somge

yrkesinspektionen.tillämpasredan börjat av

imedallt behöverskyldighet framför tasDen ensom
förhaskallarbetsgivaren systemföreskrift är ettatt

såarbetsmiljökontrollera företagets attochatt styra
föreskrifterlagar ochställs ilägst de krav upp-som

också de kravsärskiltfylls. bör taMan avsersomupp
åtgärder särskildagöraspecifika typen attavmera

speciellastatistik, utfärdasärskildriskanalyser, föra
åtgärdsprogram ochsärskildaframpolicydokument eller ta

internkontrollförrutiner m m.

före-planeradehos depröva genomförbarhetenFör att
två företag,genomförts vidhar fallstudierskrifterna

bilaga 2kommun,statligt verk och seett en
tilltänkta rutinernadepunkt Fallstudierna visar5. att

på förPrincipernafrivillig väg.införasredan kunnat
anpassaderealistisktdärförinternkontroll förefaller

ävendiskuterasbilaga 2för tillämpning.praktisk I
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påmöjliga effekter det skyddsarbetet,partsgemensamma
vilka kan behöva uppmärksammas i det fortsatta utveck-
lingsarbetet.

2.2 innehålletprincipiellaDet i planerade före-
skrifter

Syftet med föreskrifterna fåär företag och förvalt-att
ningar tillämpaatt internkontroll arbetsmiljön. sakIav
behöver följande förtydligas, pånämligen krav arbetsgi-

att:varen

måltydligt uttala sina för arbetsmiljön, k arbets-- smiljöpolicy,

systematiskt identifiera och bedöma riskerna i arbe--
tet,

åtgärdersystematiskt åstadkommagenomföra för att- engod arbetsmiljö, bl aktiv tillämpning sina genom avarbetsmiljöpolicy i hela sin verksamhet och inte minst
vid planering och upphandling, i skriftliga och tidsatta
åtgärdsplaner, åtgärderna,vid uppföljningsamt av

åstadkomma ändamålsenligtydlig och fördelningen- avansvaruppgifter vad arbetsmiljön,avser

till chefer,att arbetsledare,se specialister och- ar-betstagare har kunskapsmässiga och andra förutsättningar
klaraatt uppgifterna,

dokumentera organisationen i den utsträckning den är-
betydelse för hanteringen arbetsmiljöfrågornaav ochav

dokumentera rutiner för styrning, kontroll och erfaren-
hetsåterföring i verksamheten, samt

återkommande följa värdera och förändra sittupp,-
för internkontroll.system

mångaI företag finns redan rutiner och procedurer för
åstadkommaatt pågod arbetsmiljö. Kravet systematiken

innebär i huvudsakatt skall vidareutveckla och skapaman
helhet i de procedurer såledesen finns. är inteDetsomfråga utveckla någonatt heltett ellerom nytt system

särskild organisation vid sidan denny krävs förav som
bedrivaatt verksamheten. Tvärtom är det utomordentligt

viktigt arbetsmiljöfrågornaatt hanteras i den ordinarie
organisationen.
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2.3 Allmänna krav

Internkontrollen skall omfatta alla funktioner i verksam-
heten har betydelse för arbetsmiljön. skallDensom
inordnas i verksamhetens ordinarie ledning och uppfölj-
ning.

Utarbetande, tillämpning och ändringar internkontrol-av
len skall ske i överenstämmelse påmed samverkansreglerna
arbetsmiljöområdet. skyddsombud skall möjlighettges ex

delta i arbetet.att

viktig delEn i utvecklingsarbetet blir beakta for-att
för det Frågorarbetet.partsgemensamma kanmerna som

behöva belysas är hur utvecklad internkontroll kanen
påinnefatta krav samverkan. Konsekvenserna för företags-

hälsovården i anslutning till uppbyggnaden internkon-av
trollsystem bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Arbetsgivarens internkontroll skall tydligt dokumen-vara
terad. Dokumentationen skall tillgänglig för arbets-vara
ledning påoch arbetstagare arbetsstället för till-samt
synsmyndighetens kontroll.

påKravet dokumentation har flera grunder. Dokumenteran-
det innebär insynen iatt ökar. Alla berördasystemet
inom företaget, d företagsledning, arbetsledare,sv
arbetstagare fårskyddsombud och specialistersamt en
möjlighet följa de arbetsmiljömässigaatt kraven iupp
verksamheten. görDetta det möjligt för arbetsgivaren att
fullgöra sina skyldigheter. För den enskilde blir det

fåenklare beskedatt vad krävs i hans ellerom som
hennes fall.

För tillsynsmyndigheten innebär förbättrad insyn genom
dokumenterade avsevärd fördel.system Tanken bakomen
systemtillsyn är tillsynen skall kunnaatt leda till mer
varaktiga resultat påden sikteatt detar styrandegenom
förhållandena i företagen. Systemtillsyn innebär emeller-
tid inte tillsynen reducerasatt till kontroll doku-av

också innehållaskallment. Den tillräckligt antal stick-
på tillämpning och faktisk arbetsmiljö förprov att

kontrollera företagets fungeraratt system avsett.som

måsteDokumentationen till den enskilda verksam-an assas
heten. Dokumentationen f ej göras detaljerad änr mer
nödvändigt måsteoch omfattningen realistisk.vara
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2.4 Arbetsgivarens arbetsmiljöpolicy

Arbetsgivaren skall i skriftligtett uttalande redovisa
målvilka han ställer för Målenarbetsmiljön. såskaupp

långt möjligt konkreta och uppföljbara. Arbetsgiva-vara
ocksåskall i förteckning de arbetsmiljöreg-ren en ange

ler är särskild betydelse för verksamhetensom ochav somsystematiskt skall beaktas i tillämpliga rutiner och
procedurer för verksamheten.

2.5 Organisation, utbildning, information och
instruktion

Arbetsgivaren skall klargöra vilka uppgifter de anställda
uppnå målen.har för att Befattningsbeskrivningar, or-ganisationsscheman och andra dokument skall beskriva

vilka uppgifter och befogenheter arbetstagare, arbetsle-
dare och skilda funktioner har beträffande arbetsmiljön.

på ändamålsenligKravet fördelning uppgifter är iav
huvudsak frågapraktisk för tydliggöra skildaatten
uppgifter beträffande arbetsmiljön del tsom en av exskyldigheterna arbetsledare. Föreskrifterna skallsom

påinte sikte sådanbeskrivata huratt fördelningen
skall endast på sådanut utan ställa krav finnsse att
och tillämpas.

dokumentationenAv framgåskall särskilt fattarvem somåtgärderbeslut är betydelse för arbetsmiljön.om som av

innehållerArbetsmiljölagen regler arbetsgivarensom
skyldigheter beträffande utbildning, information och
instruktion 3 kap 3 innebärS. De arbetsgivarenatt
skall ha rutiner för undersökaatt arbetstagarnas behov

utbildning, introduktion,-instruktioner ochav fortlöpan-
de information rutiner församt tillgodose behoven.att

Introduktion skall planeras och genomföras systematiskt.
Särskilda introduktionsprogram målbeskrivningmed klar
skall vid behov utarbetas och genomföras.

Skriftliga instruktioner skall finnas tillgängliga där
det behövs. hållasskall påDessa aktuella och utformas

sådant sättett förståarbetstagaren innehållet.kanatt
Där det är särskilt viktigt för säkerheten skall kun-
skapskontroll utföras fårinnan arbetstagaren börja ett
visst arbete.

Arbetsgivaren skall fortlöpande sådantinformationge om
har betydelse för säkerheten och hälsansom i arbetet och

för arbetsförhållandenaatt i övrigt skall till-vara
fredsställande.
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på nivåer fårArbetsgivaren tillskall chefer allaattse
tillräcklig kunskap verksamhetens internkontroll ochom
de rutiner hör till denna.som

2.6 Planering

Arbetsgivaren skall till arbetsmiljökraven beaktasattse
i tillräcklig utsträckning i samband med förändringar i
verksamheten vid införande arbetsmetoder,tsom ex av nya
planering lokaler och anläggningar inköpsamtav nya av
maskiner, material etc.

skall finnas instruktioner hur arbetsmiljökravenDet om
skall hanteras vid planering förändringar vidochav upp-
handling.

frågaVad det är är göra kartläggningart attom ex av
åtgärdsbehov led i investeringsplaneringen,ett attsom

till arbetsmiljökraven med upphandlingvidatt tasse av
utrustning och lokaler, utarbeta arbetsin-attny nya

struktioner rutinmässigt inarbetar myndighetskraven,som
i arbetsledningens och uppföljnings-att rapportansvar

inarbeta bevakarutiner för arbetsmiljön ochattansvar
såvälkorrigera brister i miljö praktiskasystem. Desom

måste utgå frånlösningarna detta företagets enskildaav
förutsättningar och behov.

bör erinras samverkansreglernaDet i 6 kap därAML,om
föreslårstyrelsen vissa förtydliganden.

2.7 Undersökning arbetsmiljönav

framgårArbetsgivarens undersökningsansvar inte tydligt i
UndersökningsansvaretAML. är grundläggande för egenakti-

måste ståvitet i arbetsmiljöarbetet. helt klartDet att
åvilar pådet arbetsgivaren reda vilka risker ochatt ta

problem finns i verksamheten. kommer nuvarandeAnnarssom
beståordning där det i utsträckning förväntasatt stor

myndigheter skall komma och enskilda fall talaatt i om
vad behöver göras.som

Arbetsgivaren skall ha rutiner för fortlöpande under-att
söka risker och andra problem i arbetsmiljön. Rutinerna
skall avse

genomförande behövliga mätningar riskbedöm-ochav-
ningar betr riskanalys, avsnitt 3,se

utredning arbetsskador och tillbud,av-

sammanställning uppgifter arbetsskador, sjuk-av om-frånvaro och relevant information speglarannan som ar-
betsmiljösituationen, uppgifteravstämning dessasamt av
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motsvarande branschuppgifter,mot i officiell stati-t ex
stik, eller specifika riktvärden betr riktvärden, se
avsnitt 4,

genomförande systematiska granskningar arbets-av av-miljön.

framgårutinernaAv skall vad skall göras,som vem som
skall göra det, hur det skall dokumenteras och vilka som
skall informeras resultatet.om

Åtgärdsplan2 a.
åtgärdsansvar framgårArbetsgivarens tydligt AML.av

Enligt åtgärder3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta§ alla
behövs för förebygga ohälsa och olycksfall.attsom

Med hänsyn till främst resultatet undersökningarav
årligenenligt 2.7 skall arbetsgivaren upprättaovan en

arbetsmiljöåtgärderplan för skall börjas ellersom p
året.vidtas under det följande Planen skall uttryckge

för konkreta och uppföljbara krav.

Åtgärder erfordras för eliminera överhängandeattsom
fara skall vidtas omedelbart. gäller även missför-Detta
hållanden i övrigt kan rättas till direkt i densom
löpande åtgärderverksamheten. omedelbaraDessa kommer
således åtgärdsplaneninte finnas iatt för innevarande
år påverkankan givetvis ha och bilda underlag förmen

åtgärdsplanföljande åtgärderytterligare erfordras.om

2.9 Uppföljning internkontrollenav

Arbetsgivaren skall genomföra regelbunden revision av
internkontrollen. Revisionen skall klarlägga fast-om
lagda krav ändamålsenligt.uppfylles-och ärsystemetom
Konstaterade avvikelser skall meddelas dem det berör.

Resultatet revisionen skall dokumenteras. skallDetav
framgå vilka ändringar internkontrollen behövs ochav som
när de skall genomförda.vara

2.10 Särskild redovisning

årligenArbetsgivare skall redovisa sammanställningen av
sjukfrånvaro,arbetsskador, personalomsättning och för-

tidspensioneringar. framgåredovisningen skallAv hur den
förhållerfaktiska målensituationen sig till i före-

tagetsförvaltningens arbetsmiljöpolicy.

Redovisningen årsredovisningskall ske i anslutning till
i bolag. övriga fall skallI den ske anslutningi till
årlig verksamhetsberättelse.
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2.11 avförutsättningarBehov för differentiering av
verksamheterföretaqsstorlekkrav skildamot

Ambitionen bör alla företag skall omfattasattvara av
grundläggande krav.samma

pådifferentiering beroende antal anställdaEn alltidger
tillämpningssvårigheter gräñsskiktet.upphov till i

måste ocksåVidare bestämma den valda gränsenman om
företagsnivågäller arbetsställe eller flerarbets-

ställen

på ocksådifferentiering beroende bransch harEn sina
dåsvagheter den officiella näringsgrenstillhörigheten

utifråninte avgörs arbetsmiljösituationen. medförDet
frånvissa företag kan hamna i fel bransch,att sett

arbetsmiljösynpunkt.

Styrelsen bedömer det är för tidigt preciseraatt attnu
några eventuella differentieringsbehov. Avsikten i det
pågående föreskriftsarbetet internkontroll är attom

såreglerna skall bli allmänt formulerade deatt ut-ger
för praktisk anpassning. viktiga i nulägetDetrymme
inte skapa fasta gränser mellan olikaattsynes vara

verksamheter, incitament och regelmässigautan snarare
åtstöd utveckling.ramar som ger en gynnsam

Funktionsinriktade regler minskar ytterligare behovet av
differentiering. Komplexiteten i de behöversystem som

stårupprättas givetivs i proportion till företagets
storlek. är enkelt i praktiken blir rimligenDet som
också enkelt formalisera och dokumentera. Däremotatt
ligger värde i markera även i det lilla före-ett att att

behöver och befogenheter klargöras,taget ansvar nyan-
ställda informeras etc.

fråganavsnitt 4 diskuterasI tillämpning riktvär-om av
småföretagens förhållanden.den med hänsyn till bl a

3 RISKANALYS

Riskanalyser kan arbetsredskap med syfteett attses som
på få åtgärdersystematiskt sätt fram höjerett som

frånsäkerheten, mindre till hel in-ett system upp en
dustriorganisation.

Riskanalyser arbetsmetod i arbetsmiljöarbetet skallsom
inte enbart isolerad företeelse för arbets-ses som en en
givare skaffa sig kunskap de risker för-äratt om som

ocksåknippade med hans verksamhet, medelutan ettsom
uppfylla undersökningsskyldigheten den kommandeatt i

internkontrollföreskriften.
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När vi i detta dokument talar risk och riskanalys harom
vi använt följande definitioner

Med risk ofta funktion sannolikhet och kon-avses en av
sekvens. dagligtI tal skiftar innebörden mellan dessa
olika betydelser.

Med risk i detta sammanhang möjligheten tillmenas oön-
skad händelse fåkan skadlig konsekvens. Konsekven-som

kan ha kvantitativa ochellerserna kvalitativa aspekter.

Med riskanalys tillvägagångssättsystematisktettmenas
identifieraatt risker och bedöma ingårdessa.att Det

ocksåvanligtvis förslag till åtgärder.säkerhetshöjande

Från Lars Harms-Ringdahl skrift 1987. Säkerhetsanalys i
skyddsarbetet

Hittills har tillämpningsområdet för riskanalyser huvud-
sakligen gällt risker för allvarliga olyckor eller storo-
lyckor

inom kärnkraftsområdett och flygindustrin.ex

När det gäller arbetsmiljöområdet har utvecklingen avriskanalysmetoder kommit längst vid bekämpningen avarbetsolycksfall. finnsDet allmän strävan fort-atten
sätta denna utveckling, också fåatt ökad bredd-men enområdenning mot berör belastningsskador, organisa-som
toriska frågor.och sociala
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Metodik3.1
tankegångarovanståendetillNedanstående ansluterschema

tillvägagångssätt.systematisktettom

Planering

informationInsamling av

riskerIdentifiering av

Komplettering
riskerBedömning av

åtgärdertillFörslag

Sammanfattning

Beslut

Åtgärder

identifieringäranalyserallaicentrala avsnittetDet
förekom-upptäcka merpartenHär sökerrisker. avmanav orsakakanvadochavvikelserochstörningarmande som

ärriskidentifieringendärpå genomfördessa. Hur man
väljs.metodvilkenberoende somav

kategorier:in idelas trekanMetoderna grovt

Tekniska- maskinmänniskasamspelet -- Organisatoriska-
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någraSammanställning metoder:av

Metod Kommentar

Teknisk inriktning:

Energianalys vIdentifiera energier ärsom
farliga för människan

HAZOP Analys avvikelser i kemiskaav
anläggningar

Felträdsanalys Sammanställning orsaker tillav
viss utvald händelse

Händelseträd Demonstrera alternativa konse-
kvenser visst felav

Feleffektanalys påIdentifiera fel komponenter
kan leda till risksom

Samspel människa-maskin:

Avvikelseanalys Analys avvikelser i funktionav
hos teknik, människa, organi-
sation kan leda till förhöjdsom
risk

Arbetssäkerhetsanalys Analys förhållandenfarliga iav
arbetsuppgift

Action analysis Identifiering frånerror avvikelserav
specificeradnoggrant arbets-

procedur, kan leda till risksom

Analys organisation:av

MORT och SMORT Modeller organisatoriska kravav
jämförs med aktuell organisation

Administrativ Poängbedömning organisato-avsäkerhetsgranskning förhållandenriska enligt check-
lista

SMORT Safety Management and Organization Review Tech-
nique är metod för säkerhetsgranskningen organisato-avriska och ärstem särskilt intressants i belysningpågående avden utvecklingen internkontroll. SMORT-meto-av
den är uppbyg d kring begrepp är mycket samstämmigatankegångar som
med de betecknar Bådainternkontrollen.som
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förutsätter organisation behandlarsystemen en som ar-
betsmiljöfrâgorna på frågorsätt övriga inomsamma som
verksamheten. kan därför bli utmärkt hjälpmedelSMORT ett

såvälför intern revision internkontrollen.externsom av

Arbetarskyddsnämnden har i handbok i beskrivitSMORTen
på områdenmetoden exempel verksamheter och därsamt gett

metoden är lämplig använda.att

Till dessa utförliga metoder kan läggas grovanalyser av
olika slag. T ex:

påchecklistor; grundade sammanställningar kändaav-
problem
Jämförelse med föreskrifter- Jämförelse med liknande anläggning-
Inventering dokumenterade riskerav-
Inventering kunskaper riskerav om-
Preliminär riskanalys-
Grovanalys riskmomentav-
Grov energianalys-

avvikelseanalysGrov-

Listan huvudsakligen hämtad Harms-RingdahlsLarsur
Säkerhetsanalys i skyddsarbetet

Tillämpningsområde3.2

områdentidigareSom nämnts är det inom flyg ochsom
kärnkraft riskanalyser redan är etablerat hjälp-ettsom

också områdenmedel. Hit hör vissa ochsom process-
läkemedelsindustrier .

områdetFör storskalig kemikaliehantering har arbetar-
skyddsstyrelsen nyligen utfärdat föreskrift AFSen

innehåller på1989:6 uttalat krav riskanalyserettsom
under vissa förutsättningar.

Riskanalysen arbetsmetod har dessutom utveck-storasom
områdenlingsmöjligheter även inom för närvarandesom

några fråninte omfattas krav myndigheter. Positivaav
från stålindustrin.erfarenheter har blrapporterats a

områdeEtt sedan tid utvecklat och använt riskana-som en
lysmetoder är automatiska produktionsanläggningar inom t

verkstadsindustrin.ex

principI kan sägas med utveckling större ochatt moten
komplexa produktionssystem följer ökat behovettmer av

förvägi kunna identifiera och förebyggaatt risker.
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3.3 metodutvecklingFortsatt

människor för närvarandeDe hanterar utvecklarochsom
riskanalyser är i huvudsak tekniker. Utvecklingen deav

fortgåtekniska metoderna kommer sannolikt iatt
såvälriktning förenklade avancerademot metoder.som

på bådeExempel finns datorstöd för felträds-avancerat
och HAZOP-analyser.

Grovanalyser tillämpas i viss utsträckning olikainom
områden där metoden bedöms lämplig. närTsom ex en an-
läggning eller snabbt behöver kartläggasett medsystem

påavseende större risker. Grovanalysen kan ses som en
kompromiss mellan riskanalys och osystematisken en
diskussion eventuella risker. Behovet ytterligareattav
utveckla grovanalysmetoder kommer sannolikt betonas iatt
samband med riskanalys förs fram hjälpmedelatt iettsom
internkontrollen.

ocksåBehovet utveckling kommer inomatt stortav vara
riskanalysområden där lyfter fram den mänskligaman
faktorn. Problemet är inte och mycket arbete harnytt

på få områdetlagts in faktorer berör mänsk-attner som
lig felhandling. fortfarande saknas är metoderDet som

på fångarenkelt och lätthanterligtett sättsom uppfrågeställningar den här karaktären. användbartEttav
värderingsinstrument felhandlingarnas betydelse iav
människa-maskinsystemet saknas.

är angelägetDet betona vikten metodutvecklingatt av av
ergonomiområdet dåriskanalyser inom det är deett av

områden i dag de snabbast växande arbetsrela-som man ser
terade skadorna.

riskanalDe smetoder kommer utvecklas inomatt tsom ex
friståendeergonomiomr det behöver inte helt utanvara

ingå någonkan tänkas komplement till metod.som annan
Jämför de redan utvecklade metoderna för sigsom var
täcker in endast delar riskpanorama.ettav

Likaså behöver de organisatoriskt inriktade riskanalyser-
utvecklas ytterligare för mindre företag ochtna ex

påförvaltningar. behöverDessutom vi ett systema-mer
fångatiskt sätt problemställningar berör psykis-upp som

arbetsmiljöfrågor.ka och sociala

3.4 Kunskapsläqe och behov kompetensuppbvqqnadav

Kunskaperna i riskanalys finns huvudsakligen koncentrerad
till flygindustrin, kärnkraftsindustrin, vissa processin-
dustrier och försäkringsbolag.

också områdetfinns påDet konsulter inriktat sigsom
riskanalys och innehar betydande kunskaper. kraf-Ettsom
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tigt ökat behov kvalificerade analyser kan förväntasav
bådenär storskalig kemikaliehantering 1989:6,AFS

första och föreskriften interkontrollett steg,som om
träder i kraft.

riskanalysområdetolika skäl har inte utvecklats likaAv
framgångsrikt i Sverige i Finland ocht Norge.som ex
Genom skapa fasta institutioner vid universitet ochatt
högskolor har länderi dessa skapat förutsätt-tman ex
ningar för kontinuerligt FoU-arbete inom metodutveck-ett
lingen riskanalyser.av

nära samarbeteEtt mellan de nordiska länderna inom
arbetsmiljöområdet är därför vikt för den fort-storav

utvecklingen och tillämpningensatta riskanalysmeto-av
der.

finns för närvarande spriddDet verksamhet vid olikaen
universitet och högskolor med viss anknytning till risk-
analysområdet. exempel kan nämnas institutionen förSom
tillförlitlighetsteknik vid Linköpings universitet.

ocksåsaknasDet läromedel samlad kunskapsom ger en om
påriskanalys svenska. handledning Säkerhetsana-Den om

lys i skyddsarbetet utgivits är detFOLKSAM,som av
samlade material för närvarande den bästa över-som ger
sikten över olika metoder.

ytterligare källaEn är Kemikontorets Teknisk säkerhets-
granskning vid industriell kemikaliehantering där ett
antal metoder för tillämpning inom kemikaliehanteringsom-
rådet beskrivs.

bör understrykas kvalificeradeDet riskanalyser,att nu
innehåller måttoch i framtiden, intuitivett stort av

förmåga Ävenkunskap och bryta gamla tankebanor.atten
de utpräglat tekniska metoderna är beroende attav

frånbakgrundsvärden bakgrundshändelser, förutom fakta,
också kartläggs med den fantasi känslaoch kommersom ur
andra källor än de exakta vetenskapernas. talarDetta
för utbildning och introduktion böratt riskanalyserav
ske handledning och praktiska övningar innan degenom
introduceras i verksamhet.en

Kunskaper i riskanalys finns för närvarande i begrän-en
sad omfattning arbetarskyddsverket.inom utökasDe succe-
sivt den utbildning yrkesinspektörer och hand-genom av
läggare inom arbetarskyddsstyrelsen för närvarandesom
p g r.

Utbildningen omfattar veckas teoristudier med mellan-en
liggande fältstudieperiod där praktiska övningar och
fullständiga riskanalyser prövas.
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metoderDe har tillämpats under utbildningen harsom
varit avvikelse-, arbetssäkerhets- och energianalys samt
HAZOP.

Fördjupade kunskaper och erfarenheter inom arbetarskydds-
verket organisatoriska metoderom t SMORT ochsom exadministrativ säkerhetsgranskning områdetliksom inom
grovanalyser, är för närvarande under uppbyggnad och
utbildningsinsatser är planerade. ledI i kompetens-ett
uppbyggnaden kommer arbetarskyddsstyrelsen anordnaatt enfördjupad utbildning i bådeHAZOP-analys för arbetar-
skyddsverkets personal och personal inom näringslivet somfrämst berörs föreskriften storskalig kemikaliehante-av
ring AFS 1989:6.

näringslivetInom kommer behovett riskanalyser attavbådeväxa fram, med anledning intern strävan motav en eneffektivare organisation, från utomstå-ökat kravettsom
ende intressenter arbetarskyddsstyrelsen och yrkes-som
inspektionen liksom beställare kvalitetsstyrning.av

Förutom angivna insatser inom arbetarskyddsverket för att
höja kompetensnivân finns det påanledning ävenatt seden roll företagshälsovården kan komma spela i fram-att
tiden beträffande tillämpningen riskanalyserav somarbetsmetod. Redan de aktuella kraven beträffandenu
storskalig kemikaliehantering kommer medföraatt ökatettpåtryck företagshälsovården sådanakunna utföraatt
analyser.

RIKTVÄRDEN4

4.1 Definition riktvärde och företagstalav

Med riktvärde här värde förett riskerna inommenas t exbransch enskilda företagförvaltningaren som kan jämföra
sin situation Riktvärdet påmot. baseras konstaterad
eller risknivåförväntad relaterad till bestämtett
mängdvärde. Riktvärdet kan t antalet inträffadeex varaarbetsolyckor inom näringsgren 1.000 anställdaen per
eller omräknat till timmar år.under ett kan ävenDet
uttrycka förväntad skadenivå för branschen när hänsynenhar tagits ålder.till kön och Vid varâe specifik an-måstevändning vad riktvärdet för.anges st r

Med företagstal här värde för detett enskildamenas
företagetförvaltningen redovisar företagets faktiskasom
värde, påt grundat antalet arbetsolyckor, påex beräknat

sätt det riktvärdesamma det skall jämförassom med.

Riktvärden behandlas närmare i bilaga 3 där de i sin
enklaste form kallas jämförelsetal. det följandeI talas
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i stället bara riktvärden den enskilda företagen mom som
fl har jämföra med sina företagstal.att egna

understödjaSyftet med fram riktvärden är attatt ta
arbetsmil öarbetet för före-och incitamentett extrage

skall kunnabyggande tgärder där behovet är störst. De
internkontroll.utgöra instrument i arbetsställenasett

erhålls förbättre prioriteringsinstrumentDessutom ett
yrkesinspektionen kani tillsynsarbetet. Riktvärden

förhållandensåväluttrycka enkla kompliceradesom mer
och därmed till olika företag och branscher.anpassas

långtgående företaglförval-tillämpning ärEn attmer
tningar företagstal är sämre än riktvärdet förvars
branschens kravgenomsnitt ska omfattas särskiltettav
på nå riktvär-redovisning hur underattav man avser ner
det.

vissa fall kan riktvärde även tänkas utgöraI ett en
fårgräns ej överskridas.som

riktvärde kan gälla helheten, d speglaEtt t exv s om
ocksådåligt.arbetsställe är bra eller kanett Det

åtgärdsinriktatspecifikt och därmed och speglavara
huruvida belastningsskador eller maskinolyckort ex
är eller medmindre vanligt förekommande jämförtmer
andra branschen ellermotsvarande enheter, helat ex
andra jämförbara arbetsställen.

på4.2 Vilken information kan riktvärden baseras

påRiktvärden kan baseras direkta eller indirekta arbets-
miljöfaktorer.

finns i nuläget antal skulle kunnadatabaserDet ett som
utnyttjas för finns delsbestämning riktvärden. Detav

innehållerinformationssystem rapporterade fallsom av
innehållerarbetsrelaterade skador dels databaser som

påinformation utfall indirekt indikationkanom som ge
såsomeventuella arbetsställerelaterade hälsorisker

sjukfrånvaro och förtidspensionering.

Ytterligare indirekta faktorer skulle kunna användas,som
svårgripbara,i nuläget är är mobbning ochtmen som ex

självmord med arbetsplatsanknytning.

4.2.1 Arbetsskaderelaterad information

Kriteriet för arbets-arbetsskada arbetsolycka elleren
sjukdom är har uppkommit ochden arbetetatt enom
således direkt indikation arbetsmi-risker iger en p

svåraljön. Vissa sjukdomar är dock definiera.att
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Uppgifter arbetsrelaterade olyckorom och sjukdomar finnsi ISA, hos försäkringskassan och TFA och viss utsträck-ning lokalt hos arbetsgivaren eller inom företagshälso-vården.

täckerISA in rapporterade arbetsskador. Informationen ärarbetsställerelaterad innehålleroch sjukskrivningstid.
TFA baratar delmängd de skadefallupp en ocksåav somfinns i ISA ca 25%, de medicinsk invaliditetssyn-urpunkt allvarligaste skadorna. Informationssystem inomföretagshälsovården har olika uppbyggnad, innehåller oftadetaljerad informationmer arbetsställena kanom intemenhårdutan reglering och tillläggsinformation från riketeller länet utnyttjas för beräknaatt riktvärden.

Arbetsgivarens arbetsskadeanmälan utgör underlag för denarbetsmiljörelaterade information registreras isom ISA.ärDet viktigt att genomförda och åtgärderplanerade fördefinieraatt skaderisker påi anmälan bättreanges ettsätt än i nuläget.

Den enskilda anmälanpersonens misstänkt arbetsskadaom isamband med sjukfriskanmälan till försäkringskassan
motsvarar inte kraven i det förebyggande arbetsmiljöarbe-

bltet, beroende på föra dettaatt väsentlig informationsaknas t orsaksfaktorer,ex maskiner, kemiska ämnen m m.
Arbetsställets storlek och skadefrekvens avgör möjlighet-

att utnyttjaerna företagstal förhållandei till riktvär-den. Säkra företagstal kan bara användas för företag-förvaltningar har i genomsnittsom omkring 10 eller flerinträffade år,fall vilket gällerper för 2000 1%ca avarbetsställena. innebärDetta att 25% arbetstagarnaca avskulle omfattas.

4.2.2 Indirekta indikatorer

Sjukfrånvaro

Uppgifterna sjukfrånvaro lagrasom i databas hosenriksförsäkringsverket. Systemet har god aktualitet ochkvalitet medger i nulägetmen ingen påuppdelning arbets-ställe, näringsgren, yrke eller diagnos.

Försäkringskassornas informationssystemnya FAS-90 kommerenligt planerna innehållaatt arbetsställerelaterad in-formation sjukfrånvaro.om Denna information bör samord-med informationennas i förISA kompletteraatt arbets-skadeuppgifterna med riktvärden sjukfrånvaro.avseende

Att utnyttja riktvärden påbaserade sjukfrånvaron somgrund för bindande krav innebär den delatt ärsom ar-betsrelaterad måste kunna särskiljas. Efter särskildenanalys skulle dock även den icke arbetsskaderelaterade
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på åt-kravgrund förtillsjukfrånvaron läggaskunna
månvadiärbedömningenAvgörande för mangärdsplaner.

återspegla rehabiliterings-skaävenriktvärdenvill att
behovet.

så diagnos-utvecklas att90förutsättning FASattUnder
eventuelltsjukfrånvarostatistikenskulleskerkodning

riktvärden.förutnyttjaskunna

Förtidspensionering

långvarigaföregåsförtidspensioneringarFlertalet av
bidra-hakanarbetsmiljöfaktorersjukskrivningar. De som

bakåt tidenioftaliggerförtidspensioneringtillgit
arbetsskadauppmärksammatshatidigareredanbör somoch

förtidspensionenkanlângtidssjukfall. Dessutomeller
bak-arbetsstället. Motaktuelladetoberoende avvara för-uppgifthuruvidatveksamtdetär omgrund dettaav riktvärdesbestämning.förutnyttjaskantidspension

dockkanpå förtidspensioneringarbaseradeRiktvärden
rehabiliteringsarbete.arbetsgivarensibetydelseavvara

Personalomsättning

arbetsmiljöindi-indirektatredjedenPersonalomsättning,
betingad.regionaltochsocialtekonomiskt,ärkatorn,

normalsvårt ärvadsägaallmänt attär somrentDet
arbetsmarknadspoli-kommerDärutöverpersonalomsättning.

hög-lågkonjunk-sysselsättningsgradåtgärder ochtiska
skillnaderbranschmässigaochregionala somtur samt

riktvär-få rättvisandesvårt framdetgör atttroligen
svårtovanstående motive-attmot bakgrundärden. Det av

förbyggsredovisningssystemnationellt uppettattra riktvärden.arbetsställerelateradefå framkunnaatt

viktenunderstrykasammanhangetvill i avStyrelsen
yrkesinspektionenochlänsarbetsnämndenmellansamverkan

falldepersonalomsättning. Imed högföretagbeträffande
arbetsmiljöngällervadbehövsingripandenformella

åvilar yrkesinspektionen.detta

bakgrundsinformationNödvändig4.2.3

krävsriktvärdenframskall kunna taFör grovaatt man arbetsstäl-enskildavidanställdaantaletuppgifter om
len.

läggaskanriktvärdenberäknaskall kunna somFör att man
företagethurpå redovisningsärskildgrund för kravtill

mednivå likaellerunderikommaatt ner enavser och flerkvalitetmed bättreuppgifterriktvärdet krävs
modelldiskuteradhäranställda. Iantaletvariabler än

påfördelatäranställdaantalethuruppgifterkrävs om
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ålder,kön, personalsammansättning och arbetsställe
näringsgren, region och möjligt arbetadom tid hel-deltid. datakällor,De i dag skulle kunnasom komma ifråga, är folk- och bostadsräkningarna, FoB, riksför-säkringsverkets register över sjukförsäkrade, statistiskacentralbyråns Centrala företags- och arbetsställeregister
CFAR, arbetarskyddsstyrelsens arbetsställeregister
ABAS, och riksskatteverkets RSV, kontrolluppgifter.

F08-arna genomförs bara femte ellervart årtiondevartoch har sekretessskäl inteav kunnaansetts lämna utarbetsställerelaterade uppgifter. gårFoB-arna däremot
att använda för samkörningar med olika effektregister sålänge de inte avidentifieras. Detta gäller bransch-t exeller yrkesöversikter avseende bl dödlighet,a cancer,hjärtkärlsjukdomar och fosterskador.

RFV:s register över sjukförsäkrade uppdateras endastavseende de 60 % förvärvsarbetande någon gång undersomårett utnyttjar sjukförsäkringen.

innehållerCFAR arbetsställerelaterade ifterupp omtotala antalet anställda uåpdelningutan ålderkön,petc. Uppgifterna i CFAR har i fall visat sigm nga varainexakta. förbättringEn i kvaliteten i dessa uppgifterär kravett för kunnaatt utnyttja CFAR vid beräkninalltså avriktvärden. påABAS bygger innehållerCFAR och iprincip felsamma CFAR.som

Arbetsgivarens kontrolluppgift till RSV saknar uppgift omarbetsställe utom i de fall där arbetsgivare och arbets-ställe sammanfaller, näringsgren, yrke och arbetad tidoch alltsåkan inte heller utnyttjas för beräknaattriktvärden.

4.2.4 Information inte är arbetsställerelateradsom

Riktvärden bör kompletteras med informationannan avseen-de möjliga arbetsmiljöproblem. Sådana indikatorer kant utgöras överriskerex förav speciell cancerform,enhjärtkärlsjukdomar, reproduktionsstörningar och foster-skador, självmordsförsöksjälvmord eller för tidi död.dessaI fall är det oftast inte möjligt medatt n gonsäkerhet relatera det enskilda fallet till specifikenarbetsmiljöfaktor. Riktvärdena kan beräknas för t exnäringsgren eller påyrke två- eller tresiffernivå.en-,Dessa övergripande riktvärdenmer bör ligga till grundför riktade informationskampanjer. Sådana informations-kampanjer bör såvälomfatta möjliga arbetsrelaterade
orsaker kemiska,t fysikaliska,ex fysiska och psykis-kasociala livsstilsbetingadesom faktorer, t rökva-exalkohol, kostnor, och motion.



2336ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

1990-02-15

materialbeträffandeSlutsats4.2.5

framgår lägedagensisagda attdetledningMed ovanav utnyttjaskanbästkvalitativt somkälladenär ISA som så ISA-utvecklas attbör90riktvärden. FASförunderlag
informationmedpå kompletteraskan omsiktunderlaget

förtidspensioneringar.sjukfrånvaro eventuelltoch

bakgrundsinformationrelevantkrav attvidareär ettDet
fram.kan tas

riktvärdenTillämpning4.3 av
påBeroendepå sätt.olikafleratillämpaskanRiktvärden

åtminstonekanriktvärdenatillkopplasvilka krav som frånutgårnivå 2ochnivåer 1 grovaurskiljas. I mantre
jämförelser.

häv-självjusterandeNivå fungeratänkt3 är att som en
arbetsmi-vareftersänkssuccessivtstångsarm ribbandär

iInriktningen GD-grup-och bättre.bättreblirljöerna
nivånå 3.på tillframsiktförslag attvarpens

tillsynen:prioriteringNivå förUnderlag1. av

dag iinivån, redananvändsochgrövstaär denDetta
prioriteringsin-mån yrkesinspektionen ettviss somav börriktvärdenochStatistiksammanställningarstrument.

arbetsgivarenmeddiskussionerockså förgrundtillligga
förbättraåtgärdsplaner, för attåtgärder ochdirektaom

arbetsmiljön.

formgrövstanivå dessiberäknasenligt 1Riktvärde
antalfrekvenser, trelativatillgängliga exhjälpmed av anställda.0001skadorarbetsrelaterade per

arbetsskadorna,uppgifterfinnsdagens ISA-system omI
arbetsställe.redovisadesåväl sjukdomar,olyckor persom framkaninformationarbetsställerelaterad tas avViss

erhålls jämförelseHärvidon-line.yrkesinspektionen en
frekvensbranschensmedskadefrekvensarbetsställetsav

riket.respektivelänetför

allmännapå arbetsställetsNivå för kravUnderlag2.
åtgärdsplanering:

arbetsgi-ingå förskyldighetinternkontrollenI enavses
arbets-beträffandesituationen tanal exatt serasjukfrånvarovaren läggaochpersonalomsättningochskador,

fååtgärdsprogram. För attförgrundtillanalysdenna
åt-olikamellanprioriteraoch kunnaunderlagbraett mån jämföraockså möjligasteiarbetsgivarengärder bör

verksamhet. Dessaliknandemedsituationsin annan
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riktvärden kan i sin enklaste form göras med hjälp av
tillgängligt officiell statistik.ex

Nivå 2 kan i princip införas redan i dag. officiellaDen
statistiken bör dock för underlätta arbets-attanpassas

måstegivarens jämförelse.T för beräknaattex normerna
antalet anställda definieras och rapporteringen dettai
avseende förbättras.

Nivå på3. Underlag åtgärdsplanering:för krav särskild

företagstaletOm ligger åläggssämre än riktvärdet ett
särskilt krav utöver det nivåallmänna kravet enligt 2.

särskildaDet kravet innebär skyldighet särskiltatten
åtgärderredovisa plan för leder till företa-en attsom

nivåkommerget i med eller under riktvärdena.ner Denna
nivå nås påkan endast sikt bl därför relevantaatta
bakgrundsdata saknas.

någraHär i punktform för- sådanaoch nackdelar medanges
riktvärden.

Fördelar

får mått påFöretaget stårhurett det sig i jäm--
förelse med andra företag i branschen.

Riktvärden underlag för arbetsmiljö-ger-
förbättringar.

Åtgärdsinriktade riktvärden stöd vid utarbet-ger- åtgärdsplaner.ande av

nivåRiktvärden enligt nivå2 och speciellt 3-
fungerar drivkraft succesivtattsom en genom

risknivån.pressa ner

Riktvärden utgör påstyrmedel med betydande effekt-
arbetsmiljön med mindre risk för utslagningmen
och minskad anmälningsbenägenhet än vissat ex
ekonomiska styrmedel.

påvisakunnaAtt god arbetsmiljö är bra förPRen-
arbetsstället, vilket har betydelset videx ny-
rekrytering och i konkurrenshänseende.

Ger relevant information akuta skador ellerom-
skador med korta latenstider vilket utgör majori-
teten alla anmälda arbetsskador.av

informationåtgärdsinriktadRiktvärden förger-
prioritering yrkesinspektionens verksamhet.av

Riktvärden är pedagogiskt bra metod.en-

2 10-0675



2536ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

1990-02-15

Nackdelar

fångaspåverkan ikan intekomplexaArbetsmiljöns- fåtal riktvärden.ett

på arbetsställe-arbetsskadaavseendestalFöreta ggr- uppskattningsvisnivå förtillämpaendast att
miljonomfattande drygarbetsställen1% alla enav

endastarbetsställen kanFör övrigaarbetstagare.
göras.branschjämförelser

i sig blirriktvärdetför ettfinns risk attDet- slutmål arbetsmiljöbristernafaktiskadeoch att
bakgrunden.ikommer

kan bliarbetsställenolikamellanJämförelser- på ochinomberormissvisande. attDet sammaen
riskförhållandena förbakomliggandebransch kan de

Jämförolika.mycketarbetsuppgifterolika vara
långvårdsklinikmedallmänläkarmottagningt enex

belastningsolyckor.risk förvad gäller

benägenhetenminskabidra tillRiktvärden kan att- funktionsnedsätt-medanställa arbetstagareatt
ningar.

Dåliga inomenskilda enhetervid ettarbetsmiljöer- statistiken,försvinna ikan trotsarbetsställe
brahelheten ut.att ser

liggerpassiviserandeverkaRiktvärden kan om man- riktvärdet.änbättre

företagförvaltningarriktvärden iInförande4.4 av

nivå arbetsmiljöarbe-3 iriktvärden enligtInförande av
långsiktig särskildamåste dedärtet processses som en

informa-nödvändigamed dei taktkraven kan skärpas att
utvecklas.tionsunderlagen

nivån internaföretagensiutveckla och höjaFör att
sjukfrånvaroarbetsskador, etcanalyseraarbete med att

informationsma-ochhandledningarmetodutveckling,behövs
förutvecklingsarbetefortsattkrävsterial. ettDessutom

få bakgrundsinformation.relevantgäller framatt

finnsbakgrundsinformationuppgifter avseendeKorrekta
såväl totalagällerendast hos arbetsgivaren. Detta

ålder,på arbe-ochkönfördelningantalet anställda som
beräknakunnaperiodicitet,valdtid. För medtad att,

ocksåsådan informationriktvärden krävsrelevanta att
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påfinns nivå.tillgänglig nationell Helt aktuell infor-
påmation finns dock endast företaget.

ÅTGÄRDSPLANER5

krav systematiskaEtt granskningar arbetsmiljönav
ing i den planerade föreskriften internkon-avses om

troll. För säkerställaatt uppdagade brister bliratt
måsteundanröjda pådessa dokumenteras lämpligt sätt.

ocksåHärvid är nödvändigt rangordna bristernaatt och
när respek,tive brist skall undanröjdange samtvara angeåtgärdsansvarig åtgärdsplan.ärvem som

Något arbetarskyddsstyrelsen uppställt enerellt kravav genomgångarpå åtgärdsplaner efter systematiska av ar-
betsmiljön har ännu inte prövats. Vissa företag avsätter

årligendock redan åtgärdai dag medel för vadatt som
framkommit vid genomgångargenomförda systematiska av
arbetsmiljön.

Medelstora och mindre företag är i regel främmandemer
åtgärdsplaner.för tanken framatt ta är därför nöd-Det

vändigt på åtgärdsplaner.med generellt bindande krav

pågåendeFörändringar i får återverk-verksamhet oftaen
påningar arbetsmiljön. Förändringar utvidgningned-som

dragning verksamheter framgåbör därför före-av ettavåtgärdsplan.tags

Vad gäller föreslårperiodicitet styrelsen planatt en
årskall innehållafram varjetas och uppgift vadom sompåbörjasskall genomföras eller åretunder det kommande

därpåoch under åren.de följandetre

Åtgärdsplanen hållasskall tillgänglig arbetsgivaren.av
Planen skall delges linjechefer och skyddsombud. Planen

hållasbör tillgänglig för samtliga anställda. Vissa
delar kan dock sekretessbelagda.vara

För mindre företag kan innehållaplanen göras enkel och
påförteckning de arbetsmiljörisker finns viden som

företaget åtgärd.tidpunkt församt anslutning tillI
planen bör åtgärddessutom vilkenanges som avses genom-
föras.

Styrelsen vidare ytterligare kravatt vad gälleranser
åtgärdsplanens innehåll i framtid påbör kunna ställasen
de företag skadenivåhar ligger över visstsom en som

Sådanariktvärde. företag utöver ovanstående åläggasbör
åtgärdsplanernaiatt risknivånsärskilt redovisa hur

skall sänkas under detta riktvärde. vidareSe punkt
4.3.
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Åtgärdsplaner förförst och främst instrumentär ett att
på yrkesinspek-internkontroll. Förleva till kravenupp

åtgärdsplanen värdefullt underlag införblirtionen ett
inspektionsbesöken.

INTERNEXTERN6 SAMSPELET REVISION

Allmänt svstemtillsvn6.1 om

regionalabetänkande avseende denUnder 1985 lämnades ett
Konsekven-arbetsmiljötillsynen, den k YKT-utredningen.s
tillsynenblev bl den kommunalabetänkandet attsen av a

på till-avskaffades inriktningoch motprocess en nyen
ocksåpåbörjades. markerades i arbetsmi-synsarbetet Det

tillkom for-ljöförordningen där det under 198715 §, en
arbetsgi-skall bevakamulering tillsynen även attatt

så arbets-planerar och bedriver sin verksamhet attvarna
skall helhets-miljökraven tillgodoses. Vid tillsynen en

eftersträvas.syn

Systemtillsyn yrkesinspektionens arbetsform förär att
företagensförvaltningarnaskontrollera sätt hanteraatt

arbetsmiljöfrågorna.

kravframtida internkontrollkungörelse innebär ökadeEn
på och djup i yrkesinspektionens tillsyn.anpassning

mån väl fungerande intern-den företagen utvecklarI en
kontroll vid yrkesinspektionen förfrigörs resurser

områden.särskilt utsatta

internkontroll6.2 Sammankopplingen med

målet medverka tillövergripande med tillsynen ärDet att
olycksfall eller ohälsa.människor inte drabbasatt av

Alla skall fram till sin pensionha rätt arbetaatt utan
roll främstskadas. Tillsynsmyndighetens specifika äratt

alla nöd-tillse arbetsgivaren för attatt att ansvarar
åtgärder så planläggs,vändiga vidtas verksamhetenatt

enlighet med de kravorganiseras och bedrivs i som
ställs i lag och föreskrift.

Genomförandet kräver omfattan-systeminspektion ettav en
företagetsförvaltningensde förarbete med inventering av

arbetsskadebild Eventuellt behöveroch organisation. en
föregå förtraditionell inspektion systeminspektionen att

skalltillräckligt och problemklar bild risker er-av
h llas.

Inspektionen till arbetsgivarenförbereds med brevett
framgårdet fördär vilket syfte inspektionen har att ge

förberedaarbetsgivaren nödvändig möjlighet att sy-en
steminspektionen.
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Systeminspektionen genomförs företrädesvis in-attgenomspektionsförrättaren granskar arbetsgivarens försystem
internkontroll. Företagets sjukfrånvaroskadebild, etc
utgör väsentligtett underlag för inspektionen. System-
tillsynen förutsätter internkontrollenatt är dokumente-
rad.

måsteSysteminspektionen även innefatta stickprovsvis
inspektion i verksamhetenute för kontrolleraatt den
redovisning arbetsgivaren gett.som

bristerDe uppmärksammas sammanfattas vid inspek-som
tionstillfället och bekräftas sedan med inspektions-ett
meddelande.

Vid yrkesinspektionens granskning företagensförvalt-av
ningars internkontoll är det enligt hittillsvarande er-farenheter vanligt upptäckeratt bristerman tsom ex:

avsaknad uttalad och förankrad arbetsmiljöpolicyav en-
oklar fördelning arbetsmiljöansvaret och befogen-av-
heter i linjearbetet.
oklar uppfattning sjukfrånvaro,personalomsättning,om-
arbetsskador förtidspensioner.samt

bristfälligaAvsaknad eller rutiner avseendeav

fortlöpande tillsynunderhåll-
instruktion,introduktion och utbildning-
uppföljning arbetsskadortillbudav-
spridning arbetsmiljöreglerav-
rehabilitering-
arbetstagarmedverkan i planeringsarbetet-
skyddsronder-
skyddskommittéverksamheten-

Brister i kompetens utbildningsnivåoch vad avser ar-betsmiljöfrågor upptäcks ofta hos arbetsledare och chefer
vilket till del dåligaförklarar den viljan ingri-en att

åtgärder.med korrigerandepa

6.3 småföretagSvstemtillsyn i

Arbetsformen systemtillsyn behöver småfö-efteranpassas
särskildaretagens förutsättningar.

Småföretagen har ofta kunskapsnivålägre i arbetsmil-enjöfrågor.

enlågEn organisationsgrad dåligoch anslutning till
företagshälsovården är ytterligare faktorer utmärkersomsmåföretagen.
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ifaktorerdessamåste beaktadärförYrkesinspektionen
tillsynsformen.utvecklingenmedsamband av

småföre-ävensjälvfalletgällergrundidéSystemtillsynens
utvecklaföretagstörremedlikhetibehöverDessatagen. harArbetsgivarenarbetsmiljöarbetet.iaktivitetegenen små-iarbetsmiljö ävengodförsörjaför att enansvar såutvecklas attbehöveraktivitetenföretagen. Den egna iintegrerasfortgår ochkontinuerligtarbetsmiljöarbetet

produktionen.övrigaden

nå småföretagenefter attsträvabörYrkesinspektionen
pendelbrevkTillsynsbrev,resursinsatser. srimligamed

medsamverkan9punkt2 samtbilagachecklistor seoch pånågra exempelärarbetstagarförbundenocharbetsgivar-
småföretag.tillsyneneffektiviserar avarbetsformer som småföretagtillsynenavseendeutvecklingsprojekt avEtt nåvägareffektiva attfinnapågår syfteiövrigt attför

resursinsatser.rimligamedföretagdessa

systemtillsyninförande6.4 Fortsatt av

tillsynsformetableradpå blivägärsystemtillsyn att en genomgåttdistrikt harFlertaletyrkesinspektionen.inom
itvådagars teoriutbildning sys-drivenstyrelsenaven lång fältstudie-månader3-5medkombineradtemtillsyn en

ochuppföljnings-medavslutasUtbildningenperiod. en
utvärderingsdag.

åläggs verksam-iyrkesinspektionsdistrikt attSamtliga
förplan199091budgetåret redovisaför enhetsplanen

budgetåret.undersystemtillsynintroduktion av

GÅNGFÅ PROCESSENI7 mm

ärinternkontrollframgång införandevidförViktigt av
flertalethosgrundinställningpositivmötsdenatt av en arbetsgivare,dberör,denallahoshelst seller vsom

konsulterföretagshälso-ochmyndigheteraäbetstagare,rd.v
positivärarbetsgivarendetärviktigt attSärskilt

klarlägga,skall or-nyckelpersonenärhaneftersom som
kontrollera.åtgärda ochbesluta,ganisera,

tillvilja attinsikt ochskapaärgrundläggande attDet
centralaandramedsäkerhetochmiljöhälsa,likställa

Arbetsmiljödelenekonomi.ochproduktionfaktorer som delarövriganoggrannhetmåste avmedhanteras somsamma
produktionsapparaten.
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är nödvändigtDet inte enbartatt granska arbetsmiljön
på uppnåochutan sträva efter goda produktions-se att

förhållanden i vid bemärkelse.en

är väsentligtDet introduktionenatt stöttas aktivav enoch omfattande informationsinsats. måste påDenna ske
bredd ochstor i samverkan mellan myndigheter, parter,

intresseorganisationer företagshälsovård.och bredaDen
informationsinsatsen måste föregås utbildnigsinsatser,av
framtagning utbildningsmateriel och samordningsinsats-av

Massmedia bör nyttjas för övergripandeer. spridning och
påverkan. Särskilt nåviktigt för den speciellaatt

småföretag är branschtidningarnaatt deltar.gruppen

betydande uppnåsEn draghjäl bör kunna den fokuse-arbetsmiljöfrggorna genom
ring uppnåsförhoppningsvisav som

arbetsmiljökommissionens och arbetslivsfondensgenom
insatser. Strävan bör samordna insatseratt ochvaraåtgärder så åtgärderinteatt för rehabilitering och
anpassning, hävdande frånarbetslinjen, insatserav
försäkringskassan kommer osynkroniserade in-o s v som
hopp. möjligtOm bör internkontrollen kunna fungera som

slagsett paraply för totala krav och insatser.

Förståelsen och viljan till arbetsmiljöinsatser ökar
betydligt och underlättas de ekonomiska vinsternaom av

förbättraatt arbetsmiljön kan klarläggas och förtydligas
på bättre sätt.ett

Särskild uppmärksamhet åt småföretagensbehöver ägnas
specifika behov.

frånMedel arbetsmiljö-t eller arbetslivsfonden börex
tilldelas för utarbetaatt metoder för ekonomiska beräk-
ningar, fram nyckeltalta och enkla checklistor för

småföretagen.främst

Småföretagen bör även erbjudas hjälp i större utsträck-
ning än sker med klarläggaatt väsentliga brister,som nu
ombyggnadsförslag, åtgärdsförslagpraktiska och genomför-
ande. praktisktDen måsteanpassade direktservicen för-
bättras.

Företagshälsovården bör aktivt främstgentemotagera mersmåföretagen.

frånMedel arbetslivsfonden bör nyttjas för aktiveraatt
utarbetning branschprogram, typarbetsplatser lik-ochav
nande för klarläggasamt att formerna och metoderna för

småföretagenhjälpaatt ambulerande service.t ex

funktionsinriktadeDe föreskrifterna inte tillräck-ger
ligt konkret information för kunna användasatt utan
omfattande komplettering vid användning i kvalitets-t ex
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godsäkerställandemodeller försäkringsbaserade av en
föreskrifterutforma2.bilaga Attarbetsmiljö Se

allmäntnövändigtochlämpligtdockfunktionsinriktat är
företagvidkrävas ettkanpreciseringDensett. som nivå-Konkretiseringmåste lokala insatser. avske genom verksam-till denmåste ske anpassat egnametoder m mer,

heten.

småföre-föräven attökasoftabörKonkretiseringsgraden
och kunnaproblemsinaidentifieraskall kunnatagarna

erforderliga insatser.bedöma

LAGKONSEKVENSER8

utgångspunkterVissa8.1

skyl-bestämmelserramlag,är omArbetsmiljölagen varsen
formulerade. Av-allmäntmycketenskilda ärfördigheter

preciserasskallbestämmelser genomdessaärsikten att
ingripan-ellerarbetarskyddsstyrelsenfrånföreskrifter

från yrkesinspektionen.fallenskildaden i

fårarbetsmiljöförordningeni 18bemyndigande §Enligt
3 kapenligtföreskriftervissablmeddelastyrelsen a

verkställighetförföreskrifter avarbetsmiljölagen samt
meddelaskap kan3enligtFöreskrifterarbetsmiljölagen.

Verkställig-där.nämndaäravseendendeiendast som
arbetsmiljölagen.helatillmeddelashetsföreskrifter kan

enskildaåligganden förfår innebäraintedock nyaDessa
enskildasiföreliggande ingrepp per-ejtidigareeller

kanförhållanden. Styrelsenekonomiskaellersonliga
gårverkställighetsföreskrifterutfärda somdärför inte

arbetsmiljöla-ibestämmelsernagrundläggandedeutanför
gen.

självstyrelsenkanförslagenaktuella ge-deVissa nuav någotstödmedföreskrifterutfärda avnomföra attgenom kräverförslagenAndrabemyndigandena.nämndade avav arbets-iarbetsgrupparbetsmiljölagen. Eniändringar
förslagframlagtnyligen ettharmarknadsdepartementet

bemyndigandena iiändringtill1989:48 ar-Ds
styrelsenkangenomförsförslagdettabetsmiljölagen. Om

stödmedföreskrifterdiskuterade avsamtligautfärda nu arbetsmiljölagen. I4 kap 1bestämmelse i §föreslagenen ikonsekvenseroch derasförslagendockkommerdenna PM
utgångspunktmedbehandlasfråga arbetsmiljölagen attom

från lydelse.nuvarandelagens

arbetsmiljöarbetetförorganisationochPolicy8.2

kap 23och22 kaenligt §skyldigheterArbetsgivarens
desnävt attuppfattasinte en-kanarbetsmiljölagen s§

skyddsåtgärder.på konkretaomedelbarasiktedast tar



3236ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

1990-02-15

måste bakomgrundtankarnadet följaTvärtom ar-avanses
påockså kravinnefattardebetsmiljölagen ett attatt

på gördrivs sättochorganiseras ettverksamheten som
åstadkomma tillfredsställandemöjligtdet att ar-en

genomtänktskall habetsmiljö. arbetsgivarenAtt po-en
arbetsmiljöfrågorna hanteras ochskallhurlicy för ett

arbetsmiljön liggerkontrolleraför ochatt styrasystem
tordesjälva verketdetta synsätt.helt i linje med I en

sådan ellerohälsaförutsättning förpolicy attenvara
omfattning.i rimligskall förebyggasolycksfall kunna

påmåste kravden slutsatsen attdärför dra ettattMan
fråga arbetsmil-iskall ha policyarbetsgivaren omen

verkställighetsföreskriftutfärdasjöarbetet kan som en
naturligtarbetsmiljölagen. atttill 3 kap 2 Det§ synes

målsådan arbetsmiljö-medel förochpolicy innefattaren
påinnehålla krav detta.Föreskriften bör kunnaarbetet.

påverksamhetenuppgift organiseraarbetsgivarens attI
uppfylla arbetsmiljö-gör det möjligtsätt attett som

ocksåingår vilkaklargöranaturligenlagens krav att
Även idetta arbete.olika anställda har inomuppgifter

meddela destyrelsen kunnaavseende bör därfördetta
behövs.föreskrifter som

riskerna i arbetetoch bedömning8.3 Identifiering av
åtgärder dessamotsamt

På måste arbetsmiljölagenföljasätt det avansessamma
påkravinnefattar syste-arbetsgivaransvaret attettatt

Vilkai arbetet.och bedöma riskernamatiskt identifiera
åtgärder sär-avseende i varjebehövas i dettakansom

på verksamhetensberoendeskild verksamhet kan variera
styrelsenbör möjligt fördock attDetart. genomvara

Arbetsmiljölagendetta.preciseraföreskrifter närmare
tillräck-lydelse utgörai sin nuvarandebör redan anses

sådana föreskrifter.ligt stöd för

fråga skyldighetgöras iMotsvarande bedömning bör attom
åstadkommaåtgärder godgenomföra försystematiskt att en

Ävenåtgärder. dettafölja dessaarbetsmiljö och att upp
måste bestämmelser igällanderedanfölja ar-anses av nu
betsmiljölagen.

åtgärdsplanerTidsplanerade8.4

åtgärdsplaner uppgiftärutarbeta tids laneradeAtt aven
åtgärdplaner är inte i sigkaraktär. dana motS enannan

på siktnaturligtvisolycksfall deohälsa och även om
kravArbetsmiljölagensarbetsmiljö.syftar till bättreen

finnsalltid detintearbetsmiljön förutsätter attp
sådanaåtgärdsplaner. generelltFörtidsplanerade att

måste uttryck-därför finnasdetskall kunna krävas ett
stöd arbetsmiljölagen.ligt i
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finns påDet visserligen exempel fall där styrelsen
meddelat åtgärdsplaner.föreskrifter har dockDessaom
varit åtgärderdirekt knutna till iakttagnamot arbets-
miljöbrister och är närmast betraktaatt förstaettsomled i bristernas eliminerande. Enligt styrelsens mening
måste på sådana åtgärdsplanerkrav kunna ställas redan
med stöd arbetsmiljölagens nuvarande lydelse.av Ett

pågenerellt krav alla arbetsgivare utarbeta tids-att
åtgärdsplaner,planerade vilka bristeroavsett kansomfinnas, förutsätter däremot stöd skapasatt ett genomändringar i arbetsmiljölagen.

8.5 Utbildning, information och instruktion

framgårDet 3 kap 3 arbetsmiljölagen§ arbetsgi-av att
måste förvissa sig arbetstagarevaren att har till-om

räcklig utbildning erforderligasamt kunskaper risker-om
i arbetet och hur skyddar signa dem. Bestämmel-motman

redan i sin nuvarande utformningsen stödger för styrel-
föreskrifteratt preciserasen vilken utbildninggenom

och vilka kunskaper krävs Sådanai olika situationer.som
föreskrifter ocksåhar åtskilligautfärdats i fall.

finnsDet inget hindrar styrelsenatt i den utsträck-som
ning behövs meddelar ytterligare föreskriftersom tom exintroduktion inför arbetsuppgifter, instruktion ellern a

information. danaS föreskrifter påannan kan, beroende
behovet, vissa branscher, vissaavse arbetetyper aveller generella.vara mer

8.6 Utredning arbetsskador och olyckstillbudav

Utredningar orsakerna till arbetsskador och olycks-av
tillbud är viktig del det förebyggande arbetet.en av Man

sådanakan fåutredningar instruktivgenom belysningen
de brister i organisation, planering,av utrustning, in-

struktioner och arbetsledning, orsakat det inträffa-som
de. Utredningar skador måsteoch tillbud ingådärförav
bland åtgärdernade grundläggande i arbetsgivarens arbete
för tillfredsställande arbetsmiljö.en gällerDetsammasådana utredningar och undersökningar risker i verk-av
samheten, riskanalyser,t någonutförs redan innanex som
skada har uppkommit.

Enligt fårstyrelsens uppfattning ingådet ianses ar-betsgivarens skyldigheter enligt 3 kap 2 arbetsmiljö-§
lagen utreda skadoratt och tillbud göra riskanaly-samt

i den utsträckning behövsser för ledning iattsom gedet förebyggande arbetet. Härav följer styrelsen kanatt
påställa sådanakrav utredningaratt och analyser utförs

utfärdaatt verkställighetsföreskriftergenom till nämnda
bestämmelse.
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arbetsmiljölagenföljadet inte attDäremot kan avanses
statistikupprätta särskildskyldigarbetsgivaren är att

åtgärddetta ärrisker, eftersomskador ochöver en som
några arbetsmiljön.brister i Omundanröjerinte i sig

måstepå därförskall ställaskrav statistik ar-
betsmiljölagen kompletteras.

Kontroller och rutiner8.7

ingåfår i arbetsgivarensframförts detsom ansesnyss
organiseras och drivsverksamhetentill attattansvar se

på skapa tillfreds-det möjligtsätt gör attett ensom
innebär arbets ivarenställande arbetsmiljö. Detta att

måste terför-kontroller och erfarenhetstill deattse
arbetsmiljöarbetet införsföringar görs och de rutiner

uppfyllerverksamhetensäkerställabehövs för attattsom
Någon intearbetsmiljölagen krävsändring ilagens krav.

sådant allmäntstyrelsen skall kunna inför ta ettatt
också möjligtföreskrifter. börkrav i sina attDet vara

återkommande värderarföljerkräva arbetsgivarenatt upp,
kontrollsystem.förändrar sittoch vid behov

åtgärds-policy,och redovisning8.8 Dokumentation av
sjuk-arbetsskador,planer, organisation, rutiner,

frånvaro m m

lydelse är det intearbetsmiljölagens nuvarandeMed
upprättad dokumenta-kräva särskiltmöjligt generelltatt

åtgärdsplaner, organisation,arbetsmiljöpolicy,tion över
är härandra rutiner.interna uppföljningar och Det

åtgärder,återigen frågan rel-enligtformella stsomom
Ävenlagstöd.uttryckligtuppfattning kräver psens

alltså arbetsmiljölagen kompletteraspunkt behöverdenna
skall genomföras.förslagen kunnaom

påstöd för krav sär-Arbetsmiljölagen inte hellerger
sjukfrånvaro,skild arbetsskador,redovisning perso-av

detHäroch förtidspensioneringar.nalomsättning synes
erforderligt lagstödframdock mindre lämpligt att ta

tyngdökadarbetsmiljölagen. Förändringar i att gegenom frågornajämställainternkontroll ocharbetsgivarnast
frågornaanvänds medhur de mänskliga omresursernaom

redovis-önskvärtfinansiella kapitalet är detdet att
årsredovisningarna. Härigenomin i de vanliganingen tas

når företa-arbetsmiljönsäkerställs informationatt om
beslutsnivå och även blirhögstaeller myndighetensgets

känd för och allmänhet.ägare

årsredovisningar finns iföretagensBestämmelser t exom
på arbetsska-redovisningaktiebolagslagen. kravEtt av

sjukfrånvaro iställas indor, bör att tasgenomm m
kunnakompletteringar bördessa bestämmelser. Motsvarande

företags-för andragöras i de bestämmelser gällersom
former.
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För statliga myndigheter bör kravet kunna in i detas
föreskrifter gäller för redovisning inom statsför-som
valtningen eller i verksförordningen. kan före-Det t ex
skrivas arbetsmiljöredovisningenatt skall läggas fram
årligen i samband med anslagsframställning ocheller
årsbokslut. För kommunerna bör kravet in i kommunal-tas
lagstiftningen. Regler ekonomisk redovisning finnsom re-dan i kommunallagen.

8.9 Renodling skyddskommitténs rollav

Vid arbetsställen där det regelbundet sysselsätts minst
50 arbetstagare skall det enligt 6 kap 8 arbetsmiljö-§
lagen finnas skyddskommitté. Lagstiftarens avsikten
torde ha varit kommittén i förstaatt hand skall ha enrådgivande, pådrivandeövervakande och funktion intemen

beslutande. lämnades dockDet öppet för arbetsmarkna-en
dens i störreparter elleratt mindre omfattning genom
avtal kommittén framträdande roll.ge finnsDeten mera

påexempel avtal har tilldelat skyddskommittéer vissasom
beslutsbefogenheter och ekonomiska befogenheter.

rollDen arbetsmiljölagen har givit skyddskommitténsom
beskrivs i 6 kap 9 framför allt§ uttryckgenom somövervaka, följa,noga verka för Skrivsättetetc.

påpekar avsikten haratt varit föratt ansvaret att
arbetsmiljöåtgärder vidtas pånormalt inte skall vila
skyddskommittén på arbetsgivaren.utan ligger heltDetta
i linje med de påaktuella tankarna stärka arbets-attnu
givarnas påegenaktivitet arbetsmiljöområdet och tydliga-

integrera arbetsmiljön i linjeorganisationen.re

I paragrafens första mening föreskrivs dock kommitténatt
skall planera påskyddsarbetet arbetsstället. Detta
ordval är olyckligt och för tankarna till planeringenatt

skyddsarbetet frågainte är för linjeorganisationenav en
något angårutan endast skyddskommittén. ledSomsom ett

i det påsynsättet arbetsgivarens roll i skyddsarbe-nya
bör därförtet detta uttryck bytas ut mot ett annat, som

tydligare markerar skyddskommitténs övervakande och
drivande roll för denutan skullp att minska dess insyn

i hur arbetsmiljöfrågorna hanteras.

8.10 Förslag till ändringar i arbetsmiljölagen

För inte brytaatt systematiken i arbetsmiljölagen och
ändra dess karaktär ramlag bör ändringarna görasav genomtillägg till de allmänna skyldigheterna i 2 och 3 kap.
Styrelsen kan därefter, med stöd bemyndigandet attav
meddela verkställighetsföreskrifter, utfärda de detaljbe-
stämmelser behövs.som
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På de punkter där styrelsen redan har befogenhet att
utfärda föreskrifter skulle egentligen inga ändringar be-

såhövas. är emellertid gränsen mellan de kravDet att
kan ställas med stöd lagens nuvarande lydelse ochsom av

Påde förutsätter lagändring inte är glasklar. flerasom
de punkter tagits i denna finnsPMav som upp

utgångengränsdragningsproblem, där kan tveksam. Detvara
är därför önskvärt med lagändringar klart markerarsom

alla de aktuella kraven kan ställas och gör det onö-att
pådigt lägga ned bedömningar i tveksammaatt resurser

gränsdragningsfrågor.

ocksåStyrelsen det finns anledning göraatt attanser
ändringar i lagtexten klart markerar de kravsom som

påställs arbetsgivaren i aktuella hänseenden. kanMannu
förståelsenräkna med det kommer underlättaatt att av

frånkommande föreskrifter styrelsen och öka deras genom-
slagskraft de stöds samverkande ändringar i lag-om genom

Ändringarna ståndbör därför komma till äventexten. om
det tidigare omnämnda förslaget till ändring i arbetsmil-
jölagens bemyndigandebestämmelser genomförs.

föreslårdenna bakgrundMot styrelsen 3 kap arbets-att
miljölagen kompletteras med paragraf med följandeen ny
lydelse.

3 kap 2 arbetsgivare skall systematiskt planera,S Ena
påleda och kontrollera verksamheten sätt säker-ett som

ställer arbetsmiljön uppfyller kraven i dennaatt lag och
med stöd lagen utfärdade föreskrifter. skallHanav
fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta

Åtgärderåtgärderde föranleds därav. kanintesom som
vidtas omedelbart skall tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall dokumentera arbetsmiljön och arbetet
med den i den utsträckning verksamheten kräver.

föreslårStyrelsen vidare första meningen i 6 kap 9att §
så fårarbetsmiljölagen ändras den följande lydelse.att

6 kap 9 Skyddskommittén skall delta i planeringenS av
påskyddsarbetet arbetsstället och övervaka dess genom-

förande.

Styrelsen erinrar styrelsen tidigare iatt annatom
sammanhang föreslagit regeringen sista imeningenatt

utgåparagrafen skulle och ersättas med tillägg i 3ett
påkap lägger motsvarande arbetsgivaren.som ansvar

Styrelsen erinrar vidare vissa de förslagattom av som
styrelsen fört fram i avsnitt 8.8 medför behov änd-av
ringar i lagstiftning.annan



ARBETARSKYDDSSTYRELSEN 2BILAGA

1990-02-15

Bilaga till rapport om Arbetsmiüökommissionenstyrmedel i det förebyggande
1990arbetsmiljöarbetet Ink.

......

BAKGRUNDSMATERIAL OM INTERNKONTROLL

OCH SYSTEMTILLSYN

John Lundberg
Mats Ershammar



2BILAGAARBETARSKYDDSSTYRELSEN

1990-02-15

SYSTEMTILLSYNOCHINTERNKONTROLLOMBAKGRUNDSMATERIAL

INNEHÅLL

SID

förslagGd-gruppens0

problembeskrivningÖvergripande1

ekonomiochArbetsmiljö2

ochskadorförbetydelseArbetsorganisationens3
dålig trivsel

behovochproblemSmâföretagarens speciella4

13Fallstudier5

ochlägeerfarenheter,Sammanfattning5.1 av 13utveckling

14nyttoeffektochrelevansbeträffandeSlutsatser5.2

16regelutformningoch6 styrsystem

före-förkrav i styrsystemGenerella ett7
17arbetsmiljöarbetebyggande

1880-taletÄndrad undertillsynsfilosofi8

från yrkesinspektionenRiktade insatser9
19Metodförsök

ibranschergrafiskaRiktad insats9.1 mot
19Stockholmsområdet

vid arbets-tillsynsmodellförändradmed9.2 Prov en
yrkesin-små vidarbetsställenmiljötillsyn av 20Härnösandispektionen

vidâtgärdskrav tillsynbrevRiktade9.3 genom
23Skövdeiyrkesinspektionen

24samverkanssystemetförKonsekvenser10

Litteraturförteckning



Underbilaga

1 Wirsbo Bruks AB
2 Vägverket
3 Norsk Hydro
4 Socialförvaltningen i Katrineholm



ARBETARSKYDDSSTYRELSEN 2BILAGA

1990-02-15 126

SYSTEMTILÄSYNBAKGRUNDSMATERIAL OM INTERNKONTROLL OCH

FÖRSLAG0 GD-GRUPPENS

Förslaget syftar till främja egenaktiviteternaatt i
arbetsmiljöfrågorna hos landets arbetsgivare. Arbetsmil-
jölagstiftningen ocksåska påställa krav arbetsmil-att
jöarbetet påbedrivs målinriktatsystematiskt ochett
sätt sk internkontroll.genom

påKraven arbetsgivaren innebär han skall:att

ha policy för arbetsmiljöarbetet inomen verksamheten.-
skaHan del i linjearbetet målbeskrivasom och medelen

för arbetsmiljöarbetet fördelningensamt be-av ansvar,
fogenheter och Målenför detta arbete. ska lägstresurser
uppfylla lagens krav.

påVisa åtgärderde konkreta han ämnar vidta för att-uppnå måluppställda efter åtgärdsplanprioriteradenutifrån verksamhetens riskbild. underlagSom ska han bl aanvända olycksfallsutredningar Övrigoch riskanalyser.
statistik påvisar riskernas förändring ocksåskasom
användas.

till för risknivåeratt verksamheter medse över-branschens åtgärdsplangenomsnitt upprättas siktaren somrisknivånsänkamot att under genomsnittet.

göra de interna kontroller verksamheten behövsav- somför säkerställaatt målende uppställdaatt och lagstift-
ningens krav uppfylls.

dokumentera åtgärdsplaner,policy, organisation,- upp-följningar och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Doku-m m
ska sedanmenten ligga till grund för bl tillsynsmyn-adighetens bedömning verksamhetens sätt bedrivaattav

sitt arbetsmiljöarbete.

Internkontroll ocksåverksamhet medför yrkesin-av en att
spektionens systemtillsyn underlättas väsentligt. System-
tillsynen inriktas påjust arbetsgivarens sätt bedri-att

sitt systematiska arbetsmiljöarbete.va

ÖVERGRIPANDE1 PROBLEMBESKRIVNING

denTrots påmassiva arbetsmiljöområdetsatsningen så har
inget lyft skettstort för arbetsmiljön under 80-talet.

påDödstalen 50-talet gått400 anställda harsom var ca
till 100 i början 80-taletner harca därefterav men
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påhar stabiliseratsArbetsolyckornaoförändrade.varit
år. hararbetssjukdomarAntalet anmälda100000 perca

år.70000 Förtids-mycket kraftigt och ärökat pernu ca
kraftigt underskäl har ökatmedicinskapensionering av

år detta54000 fall. Till198880-talet och omfattade
grund ihar sinantal självmordkommer okäntett som

arbetsmiljöförhållanden.

påtaglig förklaring kanförbättringVarför sker ingen En
går för olyckorbekämpa riskernadet inte attattvara

från samhällets sida.regleringohälsa enbartoch genom

arbetslivet är förtill detta ärAnledningen stortatt
orimligtskulle krävaoch invecklat och det storatt en

medelst regler ochenbartkontrollappararat för styraatt
utifrån. består olikarta-arbetsmiljönkontroll Vidare av

förhållanden. Förkändakomplicerade och för lite attde,
utgå frånåtgärdermåste deinitiativ ochklara dettaut

och lösningaruttolkningdirekt berörda än genomsnarare
utifrån.

haryrkesinspektionenpraktiska erfarenheterDe som
Ävenovanstående grund-stödjer synpunkter.i stort om

skyddsarbetetdet lokalatanken i arbetsmiljölagen är att
dominerandeskall denoch arbetsgivarens varaansvar

så dettaarbetsmiljöarbetet fungerardynamiska kraften i
måstearbetsmiljöarbeteFöretagensofta inte i praktiken.

vitaliseras.

påkraven egenak-förstärkamöjlighet ytterligareEn att
innebärinternkontrolltivitet är införa attatt t somex

utifrån ställabakgrund övergripande kravmot egnaav
egenkontroll.följs medverksamhetsanpassade krav uppsom

sådan kännedommed bättreinriktning kombinationiEn om
arbetsmiljöförbätt-iekonomiska potential liggerden som

Arbetsmiljönekonomisk nyttoeffekt.ringar bör kunna ge
samti-förbättras dessutomför den enskilde i arbetslivet

digt.

måste produktions-placeras iInitiativet och ansvaret
på ochföljalinjen även ska ha krav sig att uppsom

Övriga biträda meddokumentera aktörer skavad sker.som
får då dessutomspecialistkunskap. Yrkesinspektionen

denkontroll därlättare och rikta in sinprioriteraatt
så lämpligt tillämpagör där ärochmest nytta att sys-

brans-stickprov och riktadetemtillsyn i kombination med
chinsatser.

företagen sökerAllmänt gäller i nulägetsett att upp-
någotfylla tydligt vad och hurde föreskrifter angersom

direkta kravskall även lyhörda förgöras. Företagen är
från tillsynsmyndigheterna.

långtgåendemånga vidkravYrkesinspektionens och ofta
oftast.Relativt sällan behövsinspektioner uppfylls



ARBETARSKYDDSSTYRELSEN 2BILAGA

1990-02-15 325

ytterligare markeringar i form underrättelserav om
föreläggandeförbud 10 % i Stockholm ochca endast för

företagenförvaltningarna2 % krävs beslut före-av om
läggandeförbud för driva igenom ställda krav. äratt Det
bristerna ovanligt företagen inte ochatt accepterar
åtgärdar förbudsföreläggandesituation.i Problemet ären

fåtalyrkesinspektionen baraatt arbetsställe-ettn r av
na.

nuvarande passivitetenDen hos cheferna med deituatt ta
grundläggande problemenoch det ljumma hosengagementet
de anställda förändras.stem

frågorna påFör detta ska ske och allvaratt bli lösta
påoch anpassade till behoven just den arbetsplatsenegna

måste arbetsmiljöarbetet fokuseras till företaget och där
inlemmas i produktionen och lösas i samverkan. Detta

åtgärderna påvisasunderlättas kan ekonomisktettom ge
tillskott utöver de mänskliga värden.

Behovet förändra styrnings- och ansvarsmodellenattav
för företagen måstegäller storlek. Däremotoavsett
småföretagens behov, möjligheter och beaktas vidresurser

påkrav organisation och skriftlig redovisning m m.

arbetsmiljöfrågornaföraGenom inatt i produktionspro-
påoch samtidigt ställa krav skriftlig redovisningcessen

fokuserar direkt till företagsledningen.ansvaretman
frågornaRisken för hanterars vid sidanatt linjenav

minskar.

Genom dokumenteraatt

målsättning och inriktning
riskinventeringriskanalys, olyckor och tillbud
sjukfrånvaro och personalomsättning
organisation och rutiner för arbetsmiljöarbetet

åtgärderplanerade och genomförda

skapar förutsättningar för helhetsbilden.attman se

Först därefter finns möjlighet fatta relevanta hel-att
täckande arbetsmiljöbeslut är synkroniserade medsom
övriga produktionsbeslut.

Samtidigt skapas dokumentationen och denattgenom genomhålls såvältillgänglig möjlighet till intern externsom
kontroll och riktade stickprov.

ARBETSMILJÖ2 OCH EKONOMI
I

dålig arbetsmiljöAtt medför kostnader för den enskilde,
samhället och företagetförvaltningen behöver knappas
ifrågasättas. kostnadsnivåNär det gäller omfattning och
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dålig åsikterna.för arbetsmiljö skiljer docksig För
vårdsamhället är kostnaderna omfattaroch förutomstora

rehabilitering olika ersättningar även minskadesamt
intäkter produktionsbortfall och minskad effektgenom av
anslag m m.

kostnader för arbetsmiljöorsakade samhälletDe isom
stårnuläget för finansieras generellt hänsyn tillutan
i grunden har orsakat kostnaden. Företagen drab-vem som

bas kostnader följd minskade intäkter ochav som av
kostnader för sjukskrivning, rekrytering och motsvarande.

vårdDäremot har företagen ingen direkt kostnad för och
rehabilitering d.o

samhället eller transfererade kostnadernaDe tagnaav
månblir realitet för det enskilda företaget i denen som

samhället beslutar sig för denatt som genererar en
ocksåkostnad skall för den. När detta skerochsvara om

så kommer dessa kostnader kunna kalkyleras i likhetatt
Dålig fårmed övriga produktionskostnader. arbetsmiljö en

påverkan pådirekt företagets vinstmarginal.

Åtgärder för minska de totala arbetsmiljökostnadernaatt
dåkommer ekonomiskt del arbetsgiva-sett att vara en av

normala produktionsplanering och kan bedömas ävenrens
från denna synpunkt. krävs är kunskapenDet attsom om
behov, kostnader och nyttoeffekt vidgas och ökar.

ekonomiska potential i nulägetDen rinner bort isom
korttidsfrånvaro,personalomsättning och lägre effekt

vantrivsel är betydande och har beräknats tillgenom ca
år.30 mdr kr del svinnet bör kunna in-En storper av

hämtas aktiva arbetsmiljöinsatser.genom

från utgångspunktenFall- och metodstudier har gjorts att
arbetsmiljön bör integrerad del produk-ses som en av
tionsapparaten. flesta sambanden är diffusa och in-De
direkta, d flertal faktorer samverkar. ärett Detsv

utgå från någotinte lämpligt enkelt och entydigtatt
samband mellan orsak och verkan för enskilda investering-
ar.

uppnåsvinster kan förDe varierar olika verksam-som
Ävenheter. mellan närliggande verksamheter, t ensom ex

traditionell, ackordstyrd arbetsorganisation med extremt
lågtkorta arbetscykler och kvalificerad arbetsor-en

ganisation med repetitivt arbete med längre cyklermen
och lägre arbetsintensitet, är skillnaderna vadstora

dåliggäller kostnaderna för arbetsmiljö. För samma
antal anställda har det första företaget ungefär dubbelt
så dåligkostnader för arbetsmiljö. faktorerstora De som
ekonomiskt har utvärderats i detta fall personalom-var

sjukfrånvaro, maskinstilleståndsättning, övertid, och
kvalitetsbrister.
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praktiskaDe utvärderingar gjorts för olycksfallsompåpekar olycksfallenatt i genomsnitt 20genererar cafrånvarodagars och kostar 10000-20000 kr fall utöverperlön till eventuell ersättare.

Fallstudier visar förbättringatt den fysiskaen avarbetsmiljön inte förklarar det positivaensam utfallet
arbetsmiljöinvestering.av en Minskningen i överanställ-

ning reducerar ofta kostnadernat än denex minskademersjukfrånvaron gör. förändringEn den fysiska arbetsmi-avljön samordnas med organisatoriskasom förändringar ochutgår från de anställdas deltagande bäst driftsekono-ger
mi.
Praktikfall stålindustrininom har visat rela-att entivt omfattande arbetsmiljöinvestering kan ha pay-offenpå månader.tid 7ca

problemEtt när det gäller arbetsmiljöinvesteringar är
åtgärderallaatt vidtas för förbättraatt arbets-som

miljön medför direkt identifierbara åtgärd-kostnader för
medan däremot intäkternaen inte är lika lätta skiljaatt

Vanligtut. är alla kostnader svåraatt är kopplaattsomtill direkt vinstnyttoeffekt får lågen prioritet.Detta
förhållande gäller för arbetsmiljöinvesteringar vad be-
träffar kostnad och intäkt insattasamt ochresurserpåtaglig förbättring.Detta åtgärdertrots föratt för-
bättring arbetsmiljön och elimineringav farligatav exämnen de flesta nödvändiga.av anses vara

Arbetsmiljöåtgärder konkurrerar med andra insatser och
investeringar. är därförDet nödvändigt vinsternaatt avarbetsmiljöinvesteringar kan klarläggas och hanteras i enbeslutsprocess i likhet med konkurrerande investeringar.

ärDetta naturligt eftersom råderdet någotinte motsats-förhållande mellan produktivitet och bra arbetsmiljö.

investeringEn inom arbetsmiljöområdet ska liksom andra
genomgåprojekt faserna probleminventering, prioritering,

genomförande och utvärdering. Beslutet påbör grundas
tekniskt, ekonomiskt och socialt underlag.

Vid bedömningen måste beaktas arbetsmiljöinveste-att
ringar till frånskillnad övriga investeringar ofta inte
skapar direkta produktionshöjningar. Vinsten framkommer i
stället i form kostnadsbesparingar. Arbetsmiljöinves-av

påverkarteringar och sänker företagets kostnader för
sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsskador, kvali-
tetshållande direktasamt ekonomiska effektermer somöveranställning, övertid, produktionsbortfall, produk-
tivitet, tillförlitlighet för kunder och rekrytering.
För skall uppnåatt kunna såman praktiska måsteeffekter
arbetsmiljöarbetet integreras i verksamhetens budget- och
beslutsprocess ingåoch därmed naturlig och nöd-som envändig del i produktionsstyrningen.
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på gjordadäravgrundvalochtänkandetekonomiskaDet måttstocken förendafår bli denaldrigdocköverväganden
måste komplette-utgöraarbetsmiljöbedömningar utan en

ring.

arbetsmiljöinveste-aktualiseraochunderlättaFör att
på detharföretagenarbetetdagliga utedetiringar påExempelhjälp.tillnyckeltal är storvisat sig att

personalintrimningochsådana rekryteringärtal avatt
000190000mellan 30kostakanarbetsplatserför olika -

tillfälle.kr per

på finnsdet storpekar attundersökningarGjorda en
arbetssättsystematisktpåefterfrågan utveckla ettatt

kal-arbetsmiljörelateratunderlag förutarbetaoch att
kylarbete.

granskasynpunktfrån ekonomiskblNyttoeffekten att aav nyckeltaldå använda sigkunnaarbetsmiljön och att av
inomutsträckningstörrealltiuppmärksammatshar

näringslivet.

arbetsmil-på integrerartotalsystemexempel ettEtt som
ochekonomisk vinstbedömsochproduktionenjön i gesom

Hydro. SystemetNorskinomfinnskonkurrenskraftökad
verksam-landlokaliseradsåväl offshoreinomanvänds som

på frivillig väg.utarbetatsoch harhet

skadenivå ochminskadföretagetenligt gettharSystemet
förbättradochsjukfrånvaro ökat engagementlägre samt

vinst.ekonomisk

potentialekonomiskavsevärdfinnsdetKlart är att en
målmedvetna satsningarvidoch drainhämta nyttaatt av

möjlighetärpå arbetsmiljöförbättringar. Detta somen
internkontroll-iväl in ettochbör utnyttjas passarsom

egenkon-på medarbetsmiljöstyrningbaserassystem som
troll.

FÖR ocnSKADORBETYDELSEARBETSORGANISATIONENS3
DÅLIG TRIVSEL

männi-klarläggasökaförhar använts attOlika modeller
sammanhang.olikaiattityderochbehovgenerellaskors

agerandet iförklarar tmodell delvis ar-enexEn som
påbyggerbetsmiljösituation

förutsätt-biologiskanivån fysiskaindividensden- ningar

inrikt-ochpsyko-nivån tolkningegen- ningvilja
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socio-nivån värderingar och attityder hos-
omgivningen

Enligt denna modell kan belastningsskador ochman se
utslagning följd stegrad och överdriven ambitionsom avpå psyko-nivån. ärDenna i sin skapad den högatur av
värderingen på socio-nivån,topprestationer dav ettsvuttryck för individens mångabenägenhet i fallatt själv-

långtvalt driva sig för för tillfredsställaatt verkliga
eller inbillade krav. Genom denna genererade överbelast-
ning inträffar den biologiska skadan.sen

Edgren,stressforskningsgruppenBengt vid har vidare-KTH,
utvecklat modellen och talar om

nivån,Den sensoriska-motoriska påligger den biolo-somnivångiska

nivån,Den perceptuella-kognitiva påbefinner sigsompsyko-nivån

nivån,kreativa ocksåDen påden befinner sig psyko-somnivån

nivåernaDe tre fungerar hiearkisktett medsystemsom enfrånstyrning nivåhögre påtill lägre sätt isamma somden socio-psyko-biologiska modellen. Uppkommer t ex en nypålösning påproblem nivånett den kreativa stort-eller litet använder nivån,vi den lägre den percep--tuella-kognitiva, för finnaatt god praktisk vä tillen
handling. Handlingen involverar den lägsta niv densen n,sensoriska-motoriska.

För måatt ska bra och utvecklas krävsen aktive-person
ring nivåerna.alla treav

detI traditionella industriella arbetet gör man en upp-delning nivåerna.de olika två högsta ärDeav reservera-de för påtjänstemän mellannivå,hög eller medan den
lägsta är reserverad för arbetare och lägre tjänstemän.

högreDe tjänstemännen kan kompensera påför brist behov-
stillfredsställelse på den nivånsensoriska-motoriska med
motions- och hobbyverksamhet. Arbetaren och denannan
lägre tjänstemannen skulle kunna påkompensera bristen
tillfredsställelse på nivåernade högre aktivgenom enfritid. skerDetta dock vanligen endast i liten ut-
sträckning.

Dubbel förklaring till utebliven kompensation finns. An-
tingen blir det påöverbelastning den sensoriska-moto-en

nivånriska med följande generella ochelleruttröttning
leder påbelastning nivåenda över tiden tillen en gene-rell passivisering.
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socio-nivån in-behovsmodellen ärochmellanKopplingen
samhällsstrukturella inne-Socio-nivån med sittdirekt.

ärmål, kulturhåll tradition,värderingar, o s vav
innehållet där behovs-aktiviteter,deiförstyrande

tillämpning.sinmodellen har

på kravproduktionilönsamhetexempel kravenTill enger
kravsin,vilket ipå marknadentill turanpassning ger

bildTill dennapåpå kostnader.produkterkvalitet samt
följdärproduktionssystemet. Detta avensenanpassas människorkunnande. Skaochtänkandeproduktionstekniskt

verk-behovsmodellen in ettkommerdettain i somsystem
produktionsuppläggning.optimeringanvända vidtyg att av

allakräverproduktion attioptimal funktionEn en
de härinkluderarrollerimänniskor systemet somges

behovsnivåerna.beskrivna

arbetsinnehåll,påolika i sina kravMänniskorna är men
sittutveckling itill bramöjlighetalla ska enges

arbete.

iochmåste enskilde attför denmöjligt gruppenDet vara
förlämpligastefinna detarbetsledningenmedsamarbete

flexiblatillledereller Dettahenne, honom gruppen.
därmedochi kravspridningmedproduktionssystem stor

samtidigtanpassningpersonligtillmöjlighetergoda som
uppnås.långsiktig totaleffekt

måste överensbyggerNär system omett varamanuppman
exempelmålen tillför företagetgrundläggandede som

på lönsamhet. Systemetkravproduktionsinriktning och
pånivåermåste på samverkan.byggaolika

på arbetsuppdel-byggerorganisationentraditionellaDen
Tankegångarna iTaylorismen.grund ioch har sinning

villkorenuppfyller intetillämpningarnaochdenna ens
nivån.på sensoriska-motoriskalägstabehoven denför

enskildeför denuppgifternauppdelningsin ar-Genom av
skapaderörelserrepetitivaochenkla, ensidigabetaren i

grundstabilladearbetskrafteniutbytbarhet enmenman
utarmning ipsykiskbelastningsbesvär ochallvarligaför
effektivtförhindrararbetsorganisationarbetet. Denna

behovsnivåerna.högretillfredsställelse deav

bredd-arbetsutvidgning har gettmesttidensDen senaste
nivån ökatintepå gettsensoriska-motoriskadenning men

alltså delvisbarainnehåll blirProblemetarbetet.i
löst.

huvudmålet sedanlönsamhetdenproduktion ärFör all som
framgår ävenkan attLönsamhetbokslutet. manses somav

ochskapar attmed givnaproduktion nya,resursergenom
givnaförbrukade.än destörreärde skapade resurserna

påmått Närlönsamheten.Resurstillskottet är ett resurs-
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väl i allmänhetlyckasteknikenligger inom manerna
ganska bra.

ochtill de mänskligaär detSämre resurserna,serom man
delstillgodogör sigbetraktar hur dels resurserman

belastningsskador.formförslitningar iorsakar tav ex
mänskliga kapitaletdetheller förräntningenInte av

särskiltvanligenutveckling i arbetet ärpersonliggenom
stor.

medböri mänskligaplus och minus tasDessa somresurser
på sätt visaför relevantbokföringeni ettattposter om

måttdförbrukar,tillför än den ettproduktionen v smer
på lönsamheten.den totala

ochorganisationsanpassningarViktigt är vidatt man
mänskligagrundläggandeliknande hänsyn till detar

inteskäl. Görför skador dettabehoven och risken manav
så långsiktigt resursutnyttjandeoptimaltdetta kan inget

åstadkommas.

SMÅFÖRETAGENS ocn BEHOV4 SPECIELLA PROBLEM

230 000med drygt150 000 företagEnligt SCB-87 finns ca
småföretag26%sysselsättningen sker iarbetsställen. Av

arbetsställena haranställda.99% allamed mindre än 50 av
anställdamindre än 250mindre 200 anställda, 95 % harän

anställda.och % har mindre än 1075 -
frånSmåföretagens många skildstruktur avseendenär i

företag.den i större

måste mark-sköta allt;företagFöretagsledaren i mindre
personalfrågor, ekonomiproduktutveckling,nadsföring,

står alltid idockadministration.Produktionenoch cen-
Ägaren sida ochsida vidde anställda arbetarochtrum.

varandra.är direkt beroende av

oftaäromsättningenekonomiska iDet utrymmet procent av
Penningmängden ochföretag.minst lika för störrebra som

åtgärder mindre.oftastär dockdärmed likviditeten för
långsiktighetspro-små bl skaparMarginalerna är vilket a

blem.

frånSmåföretagaren inblandningofta misstänksamär mot
tveksamhetvisarinstutitioner motmyndigheter och samt

företagshälsovård.anslutning till

ochmellan storleksamband mellanfinns direktingetDet
miljöförhållanden. inställning,företagsledarensBransch,

anställdasliksom detid, intresse och kunnande styr
tillgångålder, ochekonomiskyddsmedvetande, företagets

betydelse.Lokala eldsjälar hartill service. storextern
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Övergripande så bådeverkar det fysisksett ochsom om
småföretagenpsykisk miljö är bättre i än i större före-

behöver docktag. Detta inte för företagsantvara somhåller på med jämförbara verksamheter.

påstörre företagI utsätts personalen, beroende mer
likformiga och stationsbundna uppgifter, hela dagen och

på Ävendag dag för miljöbelastning. avvikelsersamma omsåfinns är det ofta i de mindre företagen kort expone-
påring främst beroende varierande arbetsuppgifter.mer

Arbetsväxlingarbetsrotation är vanlig och naturligtett
inslag i de mindre företagen.

småföretagenNär det gäller är det viktigtextra att
anlägga helhetssyn arbetet, dvs inte enbart granskaen
arbetsmiljön uppnåoch sträva efterutan godaattse p
produktionsförhållanden i vid bemärkelse.en

Småföretagarna kan frånofta företaget och branschen
grunden. har lärtDe sig hur ska arbeta för und-attman

påtagligavika akuta hälsorisker och skador. ärDe exper-
inom bransch.sinter

såRationaliseringen långt småföre-är ofta inte driven i
vilket såledertagen, till mindre och inte omfattande

teknisk utrustning och därmed lägre bullerbelast-t ex
ning.

Sammantaget talar detta för hälsorisken är relativtatt
låg många småföretag.för Skillnaderna är dock stora
mellan branscherna och även delvis inom bransch. Deen

småföretagenriskutsatta behöver oftast vidta arbetsmil-
jöåtgärder och behöver stöd för skapa bra arbets-att en
miljö.

småföretagenförefaller någonDet dock klart behöveratt
form miljöservice jämför bl Gotlandsutredningenav a omsmåföretag.75

småföretagen har behov assistans förav

ritningsgranskning och bedömning i samband med nybygg--nad och anskaffning utrustningav

konkreta undersökningar och kartläggning arbetsmil-av-jöproblem

förslag till lösningar dåreella problem och gärnaav-kompletterade med ekonomiska beräkningar

åtgärdergenomförande föreslagnaav-

information miljöområdetoch utbildning inom-
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bestämmelser, till-beträffandemyndighetskontakter-ståndsgivning etc

måstekunna FHVbör assistans FHV.Till delstor ges av
småföreta-de tjänsterservice ocherbjuda denkunna som

måsteefterfrågar blibehovoch är i FHV merav.gen
behov.efterservice alltbereddaktiv och att gevara

någon ellerinformationscentralformbehövsDessutom av
fåsmåföretagen ochkan ringadittolkningsinstans svar

ocksåpå frågor före-lagar,arbetsmiljönsina ommenom
sådan enkelinrättning kanskrifter, avtal En gesomm m.

måstesmåföretagaren ibinda siginformation utan att
kunnahjälp ochtillskulle troligenövrigt storvara

del finnsTill visstillbra komplement FHV.ettvara
företagsservicemöjligheten ytter-redan IVL:s mengenom

någon formKanske kanbehövs.ligare insatserstora av
sammanhangi andraservice prövatsambulerande varasom

redskap.braett

strukturregler ocharbetsmiljön ärproblem inom attEtt
ärinriktade företagstörre delen är storatill mot som

på området, före-d störreha egenkompetensatt v snog
tag.

på före-arbetsmarknaden och tMyndigheterna, parterna ex
småpåtagshälsovården måste deuppmärksammabli mer

speciella problem.företagens

småföretagen enkla,behövergällerSammanfattningsvis att
såråd köp detgör här,förslagkonkreta och typen;av

så så detta.mycket, blir resultatetdärför Dessutom
småföretagaren föreskrifterochvilka lagarbehöver veta

just hans verksamhet.gällersom

till huvuddelenmiljöservicenSannolikt behöver inte av
småföretagen så främst ochomfattande. gällerDetvara

få hälso- ochuppenbarainledningsvis att grepp om
vidmakthålladärefterolycksfallsrisker samt att en

nivå.acceptabel

någonsmåföretagenfår 70%Enligt Gotlandsutredningen av
frånvanligenarbetsmiljöinformation. kommerform Denav

branschförbundförening tidskrifter.eller viaderas

erhålls tillävenarbetsmiljö och riskerInformation om
från skyddsombud.och regionalaviss del YI, FHVTV,

Småföretagaren behandlar dentidskriftofta denhar som
innehåller tekniskaden.branschen och läser Denegna

lagarprissättning, löner,nyheter, information nyaom
småföretagarna inomdirekt beröroch avtal somm m

informationdock meddetbranschen. Vanligen är tunt om
arbetsmiljöfrågor.
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nå arbetsmiljöinformation viamedMöjligheten att ut
många spridda, börväloch tasärbranschtidningarna som

till vara.

småföretagarnafå derassvårt ellerhar visat sig attDet
Ämnesinrikt-sammanträden.ochanställda till konferenser

avgränsad problem-måste välmedkonkret ochningen vara
diskus-tilltillfälledetärställning. Viktigt att ges

skeochhalv dagungefärKonferenserna börsion. envara
måste något.lokalt. De ge

små-tillutskickgenerellavisat sighar även attDet
speciellt mycket.företag inte ger

någongenomgåttsmåföretagare formhartiondeUngefär var
behövasäger sigfemtearbetsmiljöutbildning och varav

detta.

fåttsmåföretagen sjätteharde anställda iAv ca var
det.sådan behövasigutbildning och 60% anser

Småföretagaren ha knappttidigaresig sagts omsomanser
gårarbetsmiljöfrågor, först.produktionenförtid

hanoch intresse atthanSamtidigt har ett avansvar
råkar ellerohälsaför föranställda inteoch de utsjälv

hjälp.han behöverskada, men

kanbranschanåassadechecklistorochEnkla vettigamen på bredden. kom-det Detäckamöjlighet att omrvara en
så behövligt.särskiltärdärmed hjälpinsatserpletteras

checklistor, IVLanvändaförsök gjorts tattDe exsom
är vissadetvisar docksörmlandsårojektet,och att

använda listorna.f företagenproblem attatt

inköpvidskeden,tidigabör ingripa i tMyndigheterna ex
verksamhetoch förändringetableringoch nybyggnad, av

liknande.och

så för liteni alltnulägetdel sker iTill viss men
systematiskförska fungeraför detutsträckning att

åt småföretagen.arbetsmiljöservice

möjlig-intetillsynsformerYrkesinspektionen har oavsett
måste ske.Prioriteringaralla företagen.het besökaatt

ocholika instrumentviaärbör möjligt attDet som vara
sådan prioriteringför attförutsättningarmedel skapa en

nås dehurarbetsställena storaangelägna oavsettde mest
användasdataregister kunnatillgängligaHärvid börär.

på aktivt sätt.ett mer



ARBETARSKYDDSSTYRELSEN 2BILAGA

1990-02-15 1326

regionalaDe skyddsombuden bör kunna göra insats fören
täcka delatt behovet.en av

Checklista kan användas instrument förett priorite-som
ring alla företag fyller i den och sänder in den.om För-

den självgenererandeutom verksamhet detta förhopp-somåstadkommerningsvis så kan listan nyttjas för bedömning
riskläge och fortsatt aktivitet.av

5 FALLSTUDIER

5.1 Sammanfattning erfarenheter, läge ochav
utveckling

Till Norsk Hydro, Wirsbo Bruk VägverketAB, och Katrine-
holms kommun har arbetarskyddsstyrelsen sänt skrivelseenfrågeställningar;med följande

målsättningFinns och policy för arbetsmiljön Hur-konkret Äroch nedbruten påär den långden uppdelad och
kort sikt

är detHur systematiserade arbetsmiljöarbetet integre--
medrat styrning Äroch kontroll verksamheten tav exmåldelmål för arbetsmiljön medverkande faktor viden

inköp,konstruktion,ny- ombyggnad,underhålloch och den .Ärsociala verksamheten arbetsmiljöarbetet kopplat till
kvaliten i Ärden sociala verksamheten integre-systemet

någonmed formrat kvalitetssäkringssystemav

Hur undersöks, åtgärdaskartläggs och risker och- pro-blem i arbetsmiljön åtgärdsplanFinns och hur spridd är
den

Finns rutiner för fortlöpande inventering psykiska- avoch fysiska risker

Finns rutiner för fortlöpande riskinventering och löp-- underhållande Genomför Ni riskanalyser och mätningar
åtgärdasHur följsrapporteras, och arbetsskador och

tillbud återkopplingSker

harHur uppgifter och befogenheter fördelatsdelegerats-för klaraatt arbetsmiljöproblemen

Finns befattningsbeskrivningar, instruktioner och in--
troduktionsutbildning är deHur uppbyggda och utformade
Finns vidmakthållandevidareutbildningförsystem

tillgodosesHur påinformationsbehovet nivåerolika-

Hur utbildas chefer, arbetsledare, skyddsombud och-
personal i övrigt i arbetsmiljö
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arbetsmiljö-iunderställdaderasförmån ochdeltarHur- skyddskom-harbefogenheterroll ochVilkenprocessen
företagshälsovården arbets-involverad imittén ärHur

miljöarbetet

arbetsskador, sjuk-någon årlig sammanställningGörs av- förtidspensioneringarfrånvaro, ochpersonalomsättning
medske isådan samordnasredovisning kunnaSkulle en bolagårlig verksamhetsbe-årsredovisning imedsamband

rättelse

åtgärdsplanerÄr tillgänglighetochdokumentering av- kansådan yrkesinspektionen tarapporteringoch att t ex
överblickinsyn vidfå tillräckligochdel den enav

inspektionbesök eller

riskskadenivålägreharNidet gettHar system-
besök.medhar följtsSkrivelsen upp

mindrefrämst inomallmänhetibedömning lägetFör menav
från yrkesinspektionenserfarenheterhar dessutomföretag

och i övrigtbilaga9 i dennametodförsök punktse
från nyttjats.inspektionsverksamhetenerfarenheter

kartläggningar,arbetsmiljöor-omfattningbeträffarVad av
dokumentation harochuppföljningganisation,struktur,

nivåer profilerat sig.tre

Nivå 1
ochpå kartläggsgrundfunktionermodell bygger attEn som förhållandenperonalsocialariskeridentifierbara samt

åtgärdas. dokumen-enkelEndastochföljskartläggs, upp
utnyttjas.kanChecklistornödvändig.tation är

mindre företag.förlämpligoch ärtillämpas vidModellen

Nivå 2
denheltäckande system utankonsekventUppbyggnad ettav

medkartläggningutformning skerdetaljeringsgrad och som
standard.nyttjande av

KatrineholmsochBrukWirsboanvänts ABModellen har av
kommun.

Nivå 3
enligtbyggsdetaljerad strukturKomplex och uppsom

standard ISO-nyttjande typkvalitetssäkringsmetod med av
motsvarande.9000 ellerSS

vägverket.ochHydroNorskanväntsmodell harDenna av

nyttoeffektochrelevansbeträffandeSlutsatser5.2

på organi-undersökning,kravFallstudierna visar att om
till företa-dokumentationochsationsstruktur anpassas

problembild, dvsgetsförvaltningens storlek och en
nivåer kan intern-enligt accepteras,gruppering ovanav
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kontroll tillämpas för i princip alla företag med an-ställda.

företagförvaltningarDe pågranskats och allvarsom sompåoch frivillig väg prövat ett system internkon-typav
troll är ende positiva och detgenomg attanser ger enpåtaglig nyttoeffekt.

Uppläggning och genomförande nivåmodeller enligt 2av
och 3 är visserligen komplicerat, omfattande och tids-
krävande detta uppvägs väl nyttoeffekten.men av

För främst nivåmindre företag, där bör1 tillräck-varalig, gäller åtgärderegenaktivitetatt och kommer till
stånd erforderlig information, assistans och konkre-om
tisering Viktigt är endast nödvändigatt och enkelges.
dokumentation krävs.

Vid studerade företagförvaltningar har det visat sig att
introduktion, och deltagandeacceptans alla är nödvän-av
digt för modellen skallatt fungera i praktiken. Behovet

sakkunnig assistans är betydande fåförav skallatt manunderlag för de linjeansvarigas bedömningar.

påbörjadeDe försöken påpekar relativt entydigt näratt
arbetsmiljön integreras direkt del i produk-mer som en
tionsapparaten och när den produktionsansvarige sitttar
totala och utövar såintegrerad styrning,ansvar föränd-

rollfördelningen i arbetsmiljöarbetet.ras

Linjen i praktikentar över totalansvaret även beträffan-
de de funktioner tidigare skyddskommittéstyrtssom av
eller företagshälsovt ex

gällerDetta bl uppgifter till och styrning före-a avtagshälsovården, miljöpolicy anpassningsamt och rehabi-
litering.

Företagshälsovården integreras i linjearbetet och agerar
uppdragsstyrt och produktionsintegrerat.mer

rollförändringDenna såvälgäller för företag för-somvaltningar.

Huruvida denna rollförändring kommer uppträda ävenatt
påför företag nivå svårtärl i nulägetatt säkert be-

döma. Eftersom såochatt initiativetansvaret markant
inriktas företagsledningen, småföretagenmot och kräver
konkret och direkt assistans för lösa sina problem,att
är det dock troligt.

Denna rollförändring behöver dock inte innebära att FHV
inte kan arbeta föreb ggande och övergripande marke-utanmåste målinriktatatt FHV och medvetetrar snarare verka
på nivåer.flera
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REGELUTFORMNING6 OCHSTYRSYSTEM

mål, direktiv,verksamheteralla styrsI settstort genom
kretsgång. Kringoavbrutenuppföljning och analys i en

gälleroch rutiner.verksamheten finns regleroch i Detta
såväl inteoch uppfattasförvaltningarföretag somsom
något kompliceradedet omfattarmärkligt även process-om

bokslutproduktionsbeslut,investeringar,storaer som
anslagsframställningar.eller

arbetsmiljöområdet rutiner.ellersaknas inte reglerInom
uppföljningkonsekventsaknas är attDet snarast avsom

doku-erforderligtillräcklig ochreglerna följs och en
mentation.

förefaller inte hanteraverksamheterlederDe ar-som
de hanterarnoggrannhetbetsmiljödelen med somsamma

dockfinnsproduktionsapparaten.Undantagövriga delar i
få.de är rättäven om

vilja tillinsikt ochgrundläggande är skapa attDet att
centralamed andraoch säkerhetlikställa hälsa, miljö

och ekonomi.faktorer produktionsom

och ha över-ska kännaLedningen för verksamhet etten
kravställdaställa krav och följaordnat attuppansvar,

innehålls.

såledningsnivâerpå ocholikaska ställasKraven vara
måste följamöjligamöjligt.konkreta attDe varasom

upp.

arbetsmiljö-närblir särskilt markantproblemEtt som
ellerproduktionsstyrnings-medär integreratsystemet

funktions-regelfloran ärkvalitetssäkringss är attstemåtgärdsinriktad. får dockinriktad och inte Detta man
nödvändigtocheftersom detta är lämpligtacceptera gene-

rellt sett.

arbetsmiljö-inomfunktionsinriktade föreskrifternaDe
målområdet måste företagetkonkreta inombrytas ned i

för kvalitetssäkringssystemkunna hanteras iatt som
på förstandardeninternationella och svenskabaseras den

motsvarande dokument.ellerkvalitetssäkring 9000ISO-SS

på preciseringkrav konkret nedbrytning ochDetta av
åtgärder nivåer, tillgäng-generelltinte finnsoch som

och utformaslokaltliga och dessutom ska anpassassom
skapartillsammans med dem ska verka i systemet,som

på gällerSpecielltarbetsstället.problem den enskilda
psyko-socialaarbetssäkerhet,detta belastningsergonomi,

frågor frågor medan däremotoch delvis kemiska t ex
bullernivån detaljproblemprecisera.är lättare Dessaatt
måte läsas företagen.av
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problem visat sig för de företag och för-Ett annat som
håller påvaltningar ellerprövat med kvalitetssäk-som

svårt fåring arbetsmiljön är det är helaatt attav
linjen fungera. Särskilt gäller detta mellanskiktenatt

blir sidste pade vid samverkan mellan ledning ochsom
svårt fåfack i dessa fr är med förmän ochDet attgor.

basnivåer.det lokala skyddsarbetets dockärDetta sanno-
upplärningsfråga.likt intrimmnings- ochen

så även kvalitetssäkring kani grunden ettom ses som
såsystematiserat förnuft blir arbetsmiljösystemsunt ett

påbaseras kvalitetssäkring rätt komplicerat ochsom
påmycket omfattande.Exempel kvalitetssäkringssystem inom

arbetsmiljöområdet är det används Vägverket ochsom av
.. Norsk Hydro underbilaga 2.Se

något enklare arbetsmiljösystem är det nyttjasEtt som av
påWirsbo Bruks underbilagan punktt 1.AB Kravetex

sådantdokumentation kan i efterett system anpassas
risknivå och företagets storlek.

FÖR FÖREBYGGANDE7 GENERELLA KRAV I ETT STYRSYSTEM
ARBETSMILJÖARBETE

åvilarför arbetsmiljöarbetetAnsvaret ledningen för den
nivåtotala verksamheten vilkenoavsett Styr-som avses.

ningen ska ske i linjefunktionen. harDen ansvaretsom
kan och bör hjälp specialistfunktioner före-ta typav
tagshäsovård, rådroll är och underlag förattvars ge
beslut.Den egentliga kontrollen och uppföljningen är

linjefråga.likaledes en

måste på nivåSamverkan och samordning ske i linjen varje
då så långtoch möjligt samordnas med den totala verksam-

heten. Samverkan och kontroll kan därutöver ske i skydds-
kommitté. Gällande lagar och regler ska givetvis följas
vad beträffar samverkan i skyddskommité.t ex

Ledningen ska alltid känna ställa krav ochansvar, genom
uppföljning kontrollera uppfylls.kravenatt De mer

på nivågenerella kraven högre ska successivt brytasen
på nivåer Målenkravenoch detaljeras lägre linjen.iner

nivå såska såför varje konkreta möjligt deattvara som
åtgärder måstekan följas och dokumenteras.Kravupp.

Även nivåerna fåi mindre företag kan eller tom vara om
så ändåenda bör de olika finnas även destegenen om av

praktiska skäl förenklas och flyter samman.

nödvändigaDe ärstegen att

företagsledningen utfärdar policy och till attser-
tillräckliga finnsresurser

3 10-0675
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divisionschefer utformar rutiner för genomförande och-uppföljning arbetsmiljöarbetet tilloch detattav ser
integreras i produktionen

avdelningschefer utformar regler, direktiv för detm m-faktiska genomförandet

arbetsledare tillser regler, direktiv följs iatt mm-
det dagliga arbetet och de är kända erforderligiatt
omfattning den enskilde arbetstagaren. Arbetsledarenav
vakar även över de dagliga rutinerna och arbetsbe-att
skrivningarna är praktiskt vettiga och samtidigt möj-

såuppåtliggör säkert arbeteett samt rapporterar om
inte är fallet

den enskilde arbetstagaren följer givna regler och-
till arbetsledaren rutiner innebärrapporterar om m m

risk för skador skador och tillbud.samt rapporterar

måsteRespektive chef tillse all verksamhetatt som
område påförekommer inom hans anordnas och utföres ett

från skyddssynpunkt betryggande sätt. ska följaHan upp
och avvikelser, skador och riskerrapportera samt svara
för erforderlig kunskap och kännedom riskeratt finnsom
hos sig själv och hos underställd personal.

måste ovanståendeGivetvis modell förenklas och anpassas
för mindre företag principen är denmen samma.

ÄNDRAD8 80-TALETTILLSYNSFILOSOFI UNDER

ändrade tillsynsfilosofinDen under 80-talet har haft
frånkaraktären mognadsprocess där komatt AMLav en man

till 1978 succesivt har utvärderat arbetsmiljöarbetet.
Härvid har betänkandet: samlad tillsyn arbetsmiljönav

1985:1 även kalladDsA YKT-utredningen haft stor
betydelse.

Under 80-talet har skett omdisponeringen av resurser
fåinom för de riskfylldaYI branscherna skulleatt mest

tillsyn och hjälp.mer

Samlöpande med denna ändrade tillsynsinriktning ändrades
utifrån påkraven skulle besöka varje arbetsplatsatt YI

årligen till de riskutsatta företagen skulleatt mest
prioriteras.

ocksåYKT-utredningen ställde sig kritisk till den resul-
tatredovisning verksamhet i alltför hög gradYIsav som

pågrundade sig antalet genomförda besök och inte i till-
räcklig omfattning hänsyn till kvalitativa aspekter.tog

också pådrog slutsatsenMan detta ställer kravatt ett
innehålländrat i bl verksamhetsplanering och verk-a

samhetsuppföljning.
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och viktenUtredningen betonade arbetsgivaransvaret av
på tilltillsynsmyndigheten riktar in sig attattatt se

arbetsmiljön.sitt förarbetsgivaren verkligen tar ansvar

utredningenväsentligt ställningstagandeEtt annat som
bordeden kommunala tillsynenkom fram till attvar

tillskulle överförasupphöra och arbetsuppgifternaatt
motsvarandedock räkna sigkunde inteYI. YI resurserp

måsteInspektionenkommunala tillsynen utgjorde.densom
ökadedärför med begränsad resursökning klara denen

hjälp ökad effektivitet ocharbetsbelastningen med av
rationalisering.

på utveck-bl baseradesYKT-utredningens synpunkter som a
offshore-främst tillsynenlingen i och därNorge, av

låg konstaterade be-verksamheten, väl i linje med det
från helhetsperspektiv.hovet arbetsmiljön ettattav se

utgångspunkten för de idéerTillsammans bildar detta om
i dag börjarsysteminspektion och internkontroll visom

resultatse av.

Vad blivit ytterligare klarlagt under den senaresom
till-delen 80-talet är att storaatt trots resurserav

såarbetsmiljöområdetförts under 70 och 80-talen har
nedslående, vilket hartill vissa delar resultatet varit

sjukfrånvarokunnat avläsas i arbetsskadestatistik,
ytterligare viktenunderstryker attDetta0 s avv.

utveckla och effektivisera arbetsmiljöarbetet.

FRÅN9 IQSATSER YRKESINSPEKTIONEN.RIKTADE
METODFÖRSÖK

på effek-Försök med olika tillsynsmetoder för att ett
nå småföretagen vidfrämst har gjortstivare sätt sätt

skaflera yrkesinspektionsdistrikt. Här redovisas tre
olika vid yrkesinspektionernaangreppsmetoder prövatssom
i Stockholm, Härnösand och Skövde.

branschen i Stockholms-9.1 Riktad insats grafiskamot
området

risknivå många skador.grafiska branschen har hög ochDen
Många företag anställda vidfinns och de har oftast 10ca

fåärtryckerier och 20 30 vid bokbinderier. Det en--fåmansföretag och företag.stora

Gällande regler 1983:9 Maskiner för grafisktfinns i AFS
ellerarbete. levereratsFör maskiner och utrustning som

tagits i bruk före april trädde föreskriftenden 1984,1
åtgärderkraft tilli den april 1989. Erforderliga1 var

del inte genomförda maskinernaför de äldrestor trots
fråndet skadesynpunkt nödvändigt.att var
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Efter analys marknaden och befintligaen noggrann av
risker sände inspektionen brev tillut samtliga aktuella
företag 700ca i augusti 1988. breven förklaradesI
riskerna och klarlades åtgärdererforderliga enligt
föreskriften på åtgärdakravetsamt föreatt 1 april

påpekades1989.1 brevet vidare arbetsgivarens direkta
ansvar.

påKrav ställdes inom viss tid. Företagen meddeladessvar
dessutom yrkesinspektionenatt skulle följa ärendet.upp
Målinriktningen företagen åtgär-efter4 att genomfördavar
der skulle bli självgåendei hållastort sett i att

påarbetsmiljön nivå.braen

Projektet är ännu inte helt avslutat resultatet ärmenlovande. Svarsprocenten mycket hög. Endast 50var caföretag nåskunde inte direkt därför de flyttat elleratt
på sätt saknadeannat address. Efterforskning och tagnyaförtas dessa.

så mångaövrigtI har bara åtgär-hade smärre bristersom
dat dessa och meddelat det till demYI. Av hade storasombrister åtgärdathar 25% själva dessa övriga dennaca avkategori påhar ringt eller sätt meddelatannat deatt
inte vad devet ska göra eller de undersökt sakenatt menfunnit det för dyrt frånoch avvaktar besök YI.

såTotalt kommersett behövas uppskattningsvisatt 150cabesök för återståendekorrigera deatt bristerna.
påResultatet pekar riskbranschatt med 700 företagen cafåkan acceptabelbra arbetsmiljö meden relativtenmåttlig insats.

Försöket klarlade även bättre informationatt tillen
företagen såvälskulle dem infor-YI. Annangynna som
mation krav enligt gått1983:9 harAFS inteom frammm

dentrots att i detta fall avgörande och nödvändigvar
för företagen. Parterna borde bl kunna bidra aktivta mervid informationsinsatser.

Sammanfattningsvis frågeställningarvisar försöket att
måste konkretiseras småföretag.när det gäller En stor
och distinkt informationsinsats behövs. Företagen detsernaturligt på riktadeattsom branschkrav.svara

påtagligEn nyttoeffekt uppnåsoch självaktivitet med
relativt enkla medel. Förfarandet förenklar och möjliggör
prioritering för få sådan.YI. behöverDe hjälp kansom
Metoden skapar bra översikt över även besvärligaen om-råden. Totalt mycketsett positivtett resultat.

9.2 Prov med förändrad tillsynsmodell vid arbets-en
småmiljötillsyn arbetsställen vid yrkesinspek-av

tionen i Härnösand
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tillsyn vidFörsöket gjordes för klarlägga behovetatt av
arbetsställen tidigare hört till den kommunala till-som

smådvs arbetsställen är och troligen intesynen, som
särskilt riskutsatta.

tvåProjektet insatserinnehöll huvudkomponenter nämligen
branscherorganisationer besök arbetsställen.och vidmot

grundläggande idéernaDe attvar

verkningsfullt tillsynsarbete förutsätter arbets-ett-
metoder kan finna orsakssammanhangen till brister isom
arbetsmiljön

generellt är i nämnd ordning arbetsställningar,sett-klimat, luftföroreningar och belysning de arbetsmiljö-
faktorer första till arbetsmiljöproblemi hand ledersom

från mångavid mindre arbetsställen. Resultatet undersök-
arbetsmiljöfrå-påningar pekar entydigt kunskapenatt om

såvälär bristfällig anställda.hos arbetsgivaregor som

förberedelse gjordes anpassad check-Som inför besöken en
lista. bearbetades i samhälletaktörerDessutom ute som

skolan, andra utbildningsanordnare, folkrörelser,t ex
arbetsmarknadens för-intresseorganisationer fl medelstm
handsinformation till lokalpress och lokal-ävensom gavs
radion. presskonferens genomfördes med braEn respons.

Inriktningen informationsinsatsen den väsent-attvar var
dåligaste och främst information aktuella regler,om

vikten lokalt skyddsarbete och FHV.av

Målet med arbetsställebesöken attvar

få checklistan besvarad- bidra till höja arbetsmiljökunskapenatt- informera FHV.om-

de 156 besökta sista femarbetsställena hade under deAv
åren 29 tidigare kommunala till-besökts 9 denYI,av av

och 21 regionalt skyddsombud.synen av

fåttnågonvid arbets-femte arbetsställe hadeBara vart
miljöutbildning.

Mindre än hälften till ska skevisste anmälan YIatt
innan arbetslokal i bruk.tas

Olycksfall är Under deinte vanliga vid arbetsställena.
årenfem inträffathade olycksfall vidsenaste vart

tolfte besökt arbetsställe.
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dåBelastningsskador vanliga och främstrelativtvar
frånbesvär frekventa deaxlar, och nacke. Mestarmar var

inom handeln.

långtidssjukskrivnaflesta fanns handel ochinomDe
ideella organisationer lönebidrag.

Bland de 156 besökta vidarbetsställena noterades brister
på64 hälften arbetsmiljöfaktor.hade brist baravarav en

vanligaste bristerna rörde arbetsställningar ochDe ar-
betsrörelser ventilation och personalrum.samt

Anmärkningar bristeroch fördelade sig tämligen jämt
mellan näringsgrenarna.

Inspektörernas bedömning arbetsmiljön vid deär att
besökta arbetsställena allmänt tillfredsställ-ärsett
ande.

Här gäller dock besöktesde arbetsställen iatt som
sådana lågprojektet är generellt har arbets-settsom

miljöbelastning och inte mindreettrepresenterar ar-
betsställe allmänhet.i

påNär efter information blivit uppmärksammad felak-man
tigheterna har de regel enkelt kunnat avhjälpas.som

börGjorda arbetsställebesök kompletteras med riktade
åtgärder till organisationer företagen har kontaktersom
med.

Många då åkerierföretag och handelsärskilt och är an-
slutna till branschorganisationer, lastbilscentralert ex

små-och taxiföreningar är paraplyorganisation försom
företag inom branschen. delOrganisationen sköter storen

administrationen. och organiserarKF ICA ett stortav
ingårantal butiker och bankkontoren större företag.i

Besöken visade lokalerna ofta inte är helt anpassadeatt
för verksamheten. Möjligheten rikta lokal-sigatt mot
upplåtare fastighetsägareoch är riktiga i dessa fall.

påverkansgruppEn intressant är leverantörer tannan ex
färghandlare, järnhandlare, konsultfirmor fl.m

brister i arbetsmiljön uppmärksammats skiljer sigDe som
fråninte dem förekommer det arbetslivet.inom övrigasom

Däremot är de enklare slag och kan regel lättav som
åtgärdas.

bakgrund kommit fram traditionellMot vad ärav som
inspektionsverksamhet, generellt inte meningsfullsett,

småbedriva okomplicerade arbetsplatser.att gentemot
ocksåFörsöket visar roll förhar viktig ävenatt YI en
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små har denarbetsmiljö. Vidarearbetsplatsernasde
de behovtillsynsmodellen visat sigprövade mot somsvara

finns. .
går på information iarbetsmodell attEn ut ar-gesom

betsmiljöfrågor riktadeocharbetsställebesökgenom
åtgärder lämpli-förefaller bäst.organisationer Denmot

på ocharbetsinsatsmed tankeavvägningengaste resursan-
åtgärder-påhuvudvikten riktadedeläggavändning är att

stick-därmed formArbetsställebesöket blir avenna. åt-de riktademäta effekternaprovskontroll för att av
gärder utförts.som

organisationernamed de fackligaDiskussioner bör tas upp
pådrivarerollskyddsombudens viktigaregionalade somom

små arbetsställen.arbetsmiljöarbetet vidav

åtgärdskrav vid yrkes-tillsynsbrev9.3 Riktade genom
inspektionen i Skövde

måsteUtgångspunkten åtgärdskrav iförankrasär att
verkligheten.

angreppsmålet hög-ärochUrvalsgrund är ISA-systemet
riskområden, och hög-högriskföretaghögriskbranscher,
riskjobb.

arbetsställenivåpå inom sakom-ochRiktade insatser sker
råden arbetsmetoderarbetsuppgifter, farligafarligamot
och farliga arbetsredskap.

Sålunda därSkaraborgs län ochträindustrin ihar t ex
ISA-materielbakgrundanvända maskiner klarlagts mot av

bedömts.erforderliga insatseroch händelser och

från preci-skrivelse yrkesinspektionenDärefter har i
serats

nåsden skamotiv, med fakta känns igen somsom av-
dramatisktrisker, uttrycks tydligt ejmensom-

hotaregler, gällertalar vad attutansomsom om-
måsteåtgärder, gjort förvadpreciserar varasomsom-

förebygga skaderiskeratt

på åtgärdskravennivån hän-medkrav, bestämmersom-visning till arbetsgivaransvaret

åtgärder inkom-och hatid när ska genomförda svarvara-
mit.
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Bedömning pårisker baseras sannolikhet och konse-av
kvens. utgångspunktInspektionsobjekten ska väljas med
Bästa nyttoeffekt.

Möjliga aspekter för detta är tekninsk art,av av or-
ganisatorisk individberoende och situationsberoende.art,

För uppföljning har samarbete etablerats med regionala
skyddsombud och den lokala skyddsorganisationen. Utbild-
ning har genomförts med regionala skyddsombud.

harMetoden såvälgivit mycket bra och visat attrespons
småstörre företag blir egenaktiva och är mottagligasom

påverkan.för riktad och konkreten

För träindustrin 253 skrivelser 186 direktsvar och 67gav
påminnelse.efter stickprov och besök föranledde 15svar

inspektionsmeddelanden åtgärdskrav.med

Motsvarande tendens har även visat sig i övriga bransch-
er.

Metoden visar följande fördelar; den

skapar arbetsgivar- och arbetstagaraktivitet-
yrkesinspektionens kompetensexponerar-

är enkel följaatt upp-
skapar enkel och prioritering tillsynsegenen av-
insatser

målinriktadär risk- och-
har god verkningsgrad-
skapar feed back- småföretagklarar även- såväl inspektörer administrativ personalengagerar som-
i samverkan.

Nackdelarna är metodenatt

inte kan standardiseras-
kräver förarbetemer- tillgångkräver till PC ISA-

FÖR10 KONSEKVENSER SAMVERKANSSYSTEMET

nåFör helhetssynatt i arbetsmiljöarbetet detären
viktigt alla led i företagensatt organisation samverkar
aktivt. påDet arbetet företagenpartsgemensamma bör ut-
vecklas och synkroniseras med arbetsmiljöarbetet i lin-
jen. på bådeKommer krav ställasstora detta arbeteatt
arbetsgivare och fackliga organisationer. gällerDet att
hitta former kan de enskilda arbetstagarna isom engagera

medverkaatt till utveckla verksamheten.att
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iskapargenomfördochupplagdInternkontrollen rätt -- efter-partssamverkanstärkaförförutsättningar attsig
produk-medintegreratbedrivsarbetsmiljöarbetet mersom entydig.ochdistinktblirbeslutsprocessenochtionen

iinsynenpå vidareinnebärdokumentation attKravet
föreskriftsarbetetetfortsattadetökar.helhetsbilden I

internkontroll böringår utveckladbelysa huratt en
samverkan.effektivsäkerställabedrivas för att en

på samverkanssystemetövergripande utvecklingenkrav av
utgångspunkt arbetsgivarensisinbör det tarattvara

inflyt-reelltsäkerställerdet ettsamtidigt somansvar
ande för arbetstagarna.

arbets-imålsättning samverkanbör attallmänEn vara
totalanivåer denpå medmiljöfrågor samordnatskerolika

beslutsprocessen.

samverkanmålsättning principenbör vidare att omEn vara
arbetsmil-såväl traditionelladeomfattalinjen böri

frågorfrågor arbetsmiljö,jöfrågorna, fysiskdvs somom
arbetsinnehåll. innebärDettaocharbetsorganisationom

ochbehandlas iarbetsmiljöfrågorna helhetsini enatt
nåförförutsättning attärvilketkontaktväg, ensamma

på arbetsmiljölagenarbetsmiljönhelhetssyn gerden som
detockså förförutsättning attäruttryck för. Det en

dubbelarbeteförriskenundvikamöjligtska attvara både iarbetsmiljöfrågor behandlasiblandattgenom Frågor kanMBL-förhandling.vidochskyddskommitte som
medbestäm-ellerföremål enligtförhandling AMLförbli

skyddskommitte.ibeslutasbör inte dessutommandeavtal

skapassamverkanssystemdeär angeläget gerattDet som
därbehandling,samordnadenhetlig,förförutsättning

ställ-personalpolitiskaskyddsfrågor, medbestämmande och
utvecklingeniintegrerade delarningstaganden avses som

inrikt-dennaharinteorganisationverksamheten. En som
påverkansmöjlig-få någoninteriskning löper attstor

het.

baserasskulle kunnasamverkanssystemetutvecklingEn av
med olikaförsökpå lokalagenomföraochinitieraatt

ikan integrerasskyddsorganisationhurmodeller för
angelägenärsamverkanssystemetutvecklalinjen. Att en

framgår arbets-också propositionenuppgift, vilket omav
198990:62.livsfonden prop

anled-finnasdetkanskyddskommitteernagällerNär det
blirrolldär dessasutvecklingpröva merning att en

får främst ettfungeradeövergripande att somgenom ledningsnivåpå produktio-partsdiskussionerforum för om
frånuppföljning i stortochstyrningplanering, ar-nens

tillledakunna attskullebetsmiljösynpunkt. Detta
ivad defår roll änstrategiskkommittéerna en mer

praktiken har i dag.
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Företagshälsovårdens roll förebyggande,râdgivande ochsom
stödjande påtill linjecheferexpertorgan nivåerolika
behöver markeras och förtydligas. rollDess expert-somfunktion i arbetsgivarens uppföljning och utvärdering avsitt arbetsmiljöarbete bör lyftas fram. Företagshälsovår-
dens ledningsstruktur bör pågåendeöver den kses söversynsutredningen kan här komma med förslag till lös-
ningar..
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FALLBESKRIVNINGAR

1 Wirsbo Bruks AB

Wirsbo Bruks harAB välett utvecklat arbetsmiljösystem
dock påinte bygger standardssom kvalitetssäkring.typ

Ansvaret för skyddsarbetet påligger de linjeansvariga
cheferna. gårVarje chef igenom sin och den under-egen
ställde chefens delegationsordning i tillämpningssam-ett
tal.

Företagsledningen utfärdar policy och tillser erfor-att
derliga medel ställs till förfogande.

Divisionschefer utformar rutiner för genomförande och
uppföljning arbetsmiljöarbetet.av

Avdelningschefer utformar regler, anvisningar förm marbetsmiljöarbetets faktiska genomförande.

Arbetsledare tillser regler,att anvisningar följs im mdet dagliga arbetet.

Centrala skyddskommittéen övervakar, intemen ansvararför arbetsmiljöproblematt, framkommit i lokalasom
skydds- avdelningsrâd,och påeller åtgärdas.sätt,annat

Centrala skyddskommittén prioriterar större miljöinves-
teringar i årligasamband med det budgetarbetet. Oavsett
dessa såbeslut har chef rätt och skyldighet i förstaatt

åtgärderhand vidta innebör, hanatt uppfyller sinasom
förpliktelser enligt lag och avtal.

För beslutatt iett skyddskommitté skall kunna verk-en
ställas krävs beslutetatt omformas till order, anvisning
eller instruktion i vanlig ordning.

0m chef finner någotdet ien att avseende brister i hans
förutsättningar kunna uppfyllaatt ansvarskraven skall
han dröjsmålutan anmäla detta till sin närmaste chef.

Företagshälsovården utför skyddsronder, medverkar vid ut-
formning arbetsplatser och sköter hälsokontrollen.av

särskildEn funktion, arbetar nära och i linjen,som
finns för anpassningsverksamhet påarbetsträning andra
arbeten, kurativ verksamhet och för aktivm hälso-mlångtidssjuka.träning för

Arbetsmiljösystemet är inte integrerat med produktions-
styrnings- eller kvalitetssäkringssystem, arbetsmil-menjömål är medverkande faktor vid installationen t ex avproduktionsutrustning.ny
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åtgärder före-arbetsmiljöproblemKartläggning och mot
ochdatamiljögrupperform giftgrupper,kommer it avex

belastningsskaderisker.kartläggning av

riskinventering finnsfortlöpandeförRutiner genom
skyddsronden.försystematiska underlagskrivna,

sååtgärdas, ärdärtillbud följs ochArbetsskador och
åtgärder förändringellertekniskamöjligt, genomgenom

arbetsinstruktioner.ocharbetssättav

arbete ochallt fysisktskall finnas förInstruktioner
årligen till-genomförandemedsambandöversyn sker i av

allaskall tillse,Arbetsledarelämpningssamtal. att
arbetsområdetdetverksamhet inomarbeten och egnaannan

in-givnaarbetsbeskrivningar,utföres enlighet medi
på ochreglerfastställdaeller sättstruktioner annat

personligföreskrivenvidare förrutiner. attHan svarar
tillhandahålls Sedananvänds.ochskyddsutrustning ar-

skall hanlämnatseller instruktionbetsbeskrivning
förstått den.instruerade har Dettakontrollera denatt

för-servicepersonal. Närbesökare ochgäller även t ex
på bedöm-skallarbetsplatsskall genomförasändringar en

utföras.arbetsmiljönningar konsekvenserna förav

översynär f underIntroduktionsutbildning finns men n
inklAlla chefer,förbättras.för kunna ytterligareatt

genomgått arbetsmiljöut-speciellarbetsledare, har en
genomgårpå två dessutomArbetsledarebildning dagar. en

särskild arbetsledarkurs.

erhållenvidmakthållandeNågot för ut-direkt system av
bildning finns inte.

ipersonal deltarunderställdFörmän, skyddsombud och ar-
systematisktregelbundna,betsmiljöprocessen genom-genom

skyddsavdel-lokalamöten i deförda skyddsronder, genom
ningsråden, tilltänkta investeringarvid diskussioner om

årligamiljöönskemål i detoch vid framställning av
budgetarbetet m m.
Årligen sjuk-arbetsskador,sammanställninggörs aven års-frånvaro bolagetsbifogaskanredovisningDennam m.

nuläget.redovsning, vilket dock inte sker i

dokumentationen.Yrkesinspektionen deltar av

arbetsledareavdelningschef,Samordningen mellan linjen
företagshälsovården fungeraroch företagsledningen och

bra.

Företagshälsovården praktikeniinbyggd och fungerarär
linjefunktion.som en
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Trots arbetsmiljöarbetetatt förefaller ha goda möjlig-
heter och beaktas i produktionen är dock skadefrekvensen
fortfarande hög, även den klart har förbättrats underom

åren, dåde och speciellt för kvinnligsenare personal.

Problemet är dock uppmärksammat och aktivt arbete sker
för förbättraatt situationen.

2 Vägverket

arbetsmiljösystemDet Vägverket bygger genomförssom upp
frånprojektett med stöd Förnyelsefonder.som Statens

Vid såväluppbyggnaden har internextern sakkunskapsom
medverkat.

Projektet arbetsmiljösäkring började med lägesbe-som en
stämningutökades ocksåtill omfatta kvali-attsenare

det.tetsomr

målProjektets är utarbetaatt för arbetsmiljö-system
säkring anpassade till verksamheterna vid vägförvalt-en
ning och byggnadsdistrikt.ett

Syftet är förstärkaatt och förbättra linjeorganisatio-
insatser arbetsmiljöområdet.inomnens

påSystemet bygger kvalitetsstandard någotSS-ISO 9001,
modifierad arbetsmiljöområdet.för Arbetsmiljösystemt
skall medge anpassning till och kunna samordnas med Väg-
verkets framtida kvalitetssystem.

Inledningsvis förslagt till harsystemstomme arbeteto m
i huvudsak utförts konsult och projektledaren. Iav
genomförandet och i plats- och verksamhetsanpassning avpolicy och principer enheterna.engageras

Systemet ska hjälpmedel målett för förverkligaattvara
och policy inom kvalitets- arbetsmiljöområdet.och Sys-

klarläggertemet den ansvarsfördelning, de arbetsinstruk-
tioner, och metoder behövs förprocesser att styrasom
verksamheten.

Baskrav måsteenligt standard uppfylla är:som vara

dokumentering i handbok stöds ad-systemetav- som avministrativa rutiner och instruktioner för utförande
att ledningenutses har förgg person av som- ansvar
samordning och övervakning systemetav

viktiga aktiviteteratt för produktens kvalitet skall-
verifieras

det återkopplingfinnsatt systematiserad-
det sker systematiserad revision effekti-systemets- av
vitet.
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åvilar respektiveför systemetövergripande ansvaretDet
enhetschef.

harskyddskommitté och FHVhuvudansvaretharLinjen men
roller.viktiga

planeringproduk-upphandlinginköp,innefattarSystemet
resultatuppföljninggenerellt,arbetsmiljöansvartion,

revisioner.och internakontrolldokumentation samt egen

verk-integrerad iärarbetsmiljöninnebär attSystemet
gårpå arbetsmiljöochproduktkvalitetochsamheten att

hand.hand i

koncernledningen. DettainInternkontrollen riktas mot
så kontrollenhelhetentillförsäkra attförkrävs att

bolagenförvaltningarna.enskildasker deenbartinte mot

krävskomplicerati sig är extra resurserSystemet men
fun-ochuppbyggtärNär detuppbyggnadsskedet.främst i

nulägetså äntid Iejgerande kräver systemet nu.mer
samrådstidpå samordningochmycket tidläggs t nerex

löses systemet.som sen av

Norsk Hydro3

Allmänt3.1

arbetsmiljösäkrings-utvecklatvälHydro harNorsk ett
verk-landbaseradsåväl offshoreomfattarsystem somsom

samhet.

arbets-uttaladoch klartförankradvälharKoncernen en bolagsnivå.på ochdivisions-koncern,miljöpolicy

kvalitets-enligtuppbyggtärArbetsmiljösäkringssystemet
hälsa,Internkontroll förinnefattarsäkringsmodell och

säkerhet.miljö och

isåväl arbetsmiljö liggerproduktionförAnsvaret som
chefen.den ansvarigeoch hoslinjen

och kon-revisions-självständigharOrganisationen en
produk-undergrupperadkontrollerartrollenhet attsom
produk-tionsnivå ochsamordnings-utövar sittochtar

tionsansvar.

verksamhetOffshore3.2

fådet ärkaraktäriseras attverksamhetenOffshore av
mycketutövarOljedirektoratet ODochaktörer att en

styrning.övergripandeochheltäckandenoggrann

verksam-långtgående allaoch gällerärPetroliumlagen
förtotalansvardarbetsmiljöninklusive ettheter sv

säkerhet.
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OD gör revisioner och tillståndgodkänner även för borr-
ning o s v.

får påutbyggnadIngen ske oljefälten förrän godkännande
har givits OD. SamanbandI med denna granskningav pene-äventreras arbetsmiljöaspekterna mycket noggrant.

För klaraatt den kontrollen och produktionenav egna
för klarasamt att krav har djupgåendeODs mycketett

och omfattande egenkontroll och kvalitetssäkringssystem
byggts återfinns någotDetta sedansystem iupp. enklare
form även för Norsk Hydro landbaserade verksamheter.

problemEtt visat svårtsig är fådet ärattsom medatt
förmän och det pålokala skyddsarbetet nivålägre i till-
räcklig utsträckning.

Komplexiteten i belysessystemet kontrollenattav avöverensstämmelse med planer, ritningar sker io s v nerdetaljer. Vid projekt Oseberg kontrolleradesl 100 000
scheman. Viss reducering har sedermera skett kon-mentrollen är fortfarande mycket omfattande.

arbetsmiljöområdetInom sker frågelistorkontroll vianupå modulnivå.

Kontraktuppfyllelse för leverantörer sker via checklista
Norsk Hydros påanställda detaljnivå.av Kontrollner

sker även i andra i produktionsprojekteringen.steg

Systemet bedöms för komplicerat för användasatt inom
arbetslivet i övrigt.

3.3 Landbaserad verksamhet

Norsk Hydros aluminiumdivision århar sedan fyra bedri-
vit provverksamhet med internkontrollsystem för Arbeids-
miljötilsynet.

Internkontroll är införd och omfattar de norska fabriker-
na.

AM-arbetet ska ske i linjen. Arbeidsmiljöutvalget SKK
ska kontrollera detta görs.att

Säkerhetsavdelningen ska kontrollera linjen sittatt tar
och stötta verksamhetenansvar i sin helhet ledssom avansvarig produktionschef.

bakgrundMot grundläggande administrativ kvalitets-av en
säkringshandbok ska respektive produktionsavdelningsen

framta produktionsanpassad avdelningshandbok.en

Från divisionsnivå sker analys och uppföljning branschav
och fabrik.
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Sjukfrånvaro årligaföljs och analyseras och in-upp ges
riktningsmål.

månadsvisFör fabrikvarje sker kontroll händelseren av
och allvarliga tillbud sänds information tillutsom som
samtliga fabriker. Uppgifterna sprids till förman ochner
anslås på anslagstavla.

gåttUppföljning visar skadekurvanatt ner.
Årsvis sjukfrånvaronssker även kontroll längd. Re-en av

anpassningsåtgärderhabiliterings- och sätts in snabbt.

målKonkreta sätts för hälsokvotens förväntade ut-upp
år.veckling för kommande

Inriktningen är hälsa-miljö-säkerhet ska lik-att HMS
ställas med andra centrala faktorer produktion ochsom
ekonomi.

två gångerårBolagsstyrelsen behandlar formellt ochHMS
styrelsen för fabrik gör motsvarande. Härvid dis-resp

åtgärder nå HMS-målen,kuteras strategien och för att

Ledningsgruppen för aluminiumdivisionen diskuterar HMS-
Tillstånd målvarje kvartal. och beskrivs. Olyck-status

skador, anmälda yrkessjukdomar och utsläpp är fastaor,
på månad.Skadeöversiktentema. finns dagordningen varje

Fabriksnivå3.3.1

Aluminiumfabriken i Høyanger är tillverkningsindustrien
sysselsätter 850 och har och komp-tungsom personer som

licerad verksamhet.

Arbetsskadorna miljon arbetstimmar är ungefärper som
i övrigt.Europa

sjukfrånvaron långtidssjuka mån påexkl än 3 liggermer
4.1 % för 1989.

månad såvälStatistik redovisas varje i avdelningsutval-
på nivå.jet i sikkerhetsutvalget sikkerhets-varje Isom

utvalget är linjefunktionen för säkerhets och arbets-som
miljöfrågor ingår påinga personalrepresentanter denutom

nivån.lägsta

Årliga handlingsplaner för ArbeidsmiljöutvalgetiHS tas
SKK.

Avddelningsutvalet är lokalt skk, därdett AMU, sam-v s
verkansbehovet tillgodoses.

Största problemet för säkerhet är linjen inte funger-att
ska tillgodoses FramförDetta i sikkerhetsutvalget.ar.
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på fåallt är det, i likhet problemmed oljesidan, att
med mellanskiktet till deli ledningsstrukturen visssom
sidsteppas mellan och fack.samverkan ledninggenom

fårVarje anställd arbetsmiljöutbildning.dagsen

Arbetsledarnas utbildning tillräcklighar inte varit men
håller på ökas.attnu

åtgärderVarje inträffad arbetsskada utreds och fast-
ställs. bra lederöverblick i övrigt ochDetta ger en
till ökad säkerhet och engagement.

ärSträvan öka säkerhet och systematik i AM-arbetet.att
Policy och dokumentering betonas.

så bådeOrganisationsmässigt ligger sikkerhet och be-
drivftstjänsten medicinska del i linjen och ledsFHV av
och till och inte till är interapporterar VD DeAMU. or-

gångganisatoriskt samgrupperade träffasmen peren
vecka.

fårsikkerhetsledarenOm inte gehör hos kan han vändaVD
på nivåsig till sikkerhetsledaren nästa d divisions-sv

nivån få säkerhetsfrågor på såoch stöd i sätt.

på frånKvalitetssäkringssystemet baseras krav koncernen
frånoch myndigheterna. kvalitetssäkringshandbokDen som

skall finnas har allmän administrativ del regleraren som
allmänna strategier och avdelningsvisa handböcker. De av-

innehålladelningsvisa handböckerna krav ochska konkreta
utgör den operativa delen.

Principen är klara uppgifter och klart ansvar.

målHuvuddelarna i den administrativa delen är och stra-
tegi, organisation, styrning aktiviteter och hälsa-av
miljö-säkerhet.

Principen för de styrande enheterna är:
överordnat ansvar-
sätta krav definierade- innehâlls.följa kravattupp-

Internkontroll och definieraderevidering sker dessamot
måstekrav, uppföljbara.som vara

Uppdatering och information sker avdelningsvis.

Kvalitetssäkringssystemet kvalitetssikring inkluderar
internkontroll.

grundeninnebärI detta intet med regler och rutinernytt
fr de tidigare uppfyllts.inte har följts ellernsett att
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verksamhetsanpassadeochAvdelningshandböckerna är plats-
och mycket detaljerade.

innehållsförteckning för Hall Cexempel redovisas härSom
drift.

Avd handbok Hall driftC

anvendelseHensikt og

myndighetAnsvar og
Skiftförman
Operatör
Fremmed firma
Kontaktperson

Planläggning
Veckoplanläggning
Daglig planläggning

Vernetilltak
Personlig.1 verneutstyr

.2 Kjörregler

Varsling vid ulykker uhellog
Varsling alvarlige ulykker.1 av

Beredskapsplank strakstilltakIverksettelse av

arbeidetOrganisering tillretteleggning avog
arbeidet.1 Organisering av

.2 Tillretteleggning arbeidetav

Utförelse arbeidetav
Malinger
Massekontroll anodetapper-Brikett fluoridfyllning-
Badtillsettninger
Startrestart av ovn
Ramming korrodering-Rensning, sotning
Bolteslipning lossning staurav-
Kryssing av ovn

gassavtrekkRensning av
metallTappning av

Boltetrekking
Burwannsfunksjoner

.14 Tapperör verkstad

.15 Feiing gulv fleksiblerstörsugningav -.16 Ovnspass

Kvalitetssikring
Egenkontroll1

2 Verifikasion
.3 Avviksbehandling
4 Oppfölging kontrollog

Godkjenning5
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8.6 Registrering tillbakeföring erfaringog av

9 Definisjoner

10 Referenser

4 Socialförvaltningen i Katrineholm

Socialförvaltningen årethar det aktivt arbetatsenaste
med utvecklaatt systematiserad arbetsmiljöverk-en mer
samhet.

arbetsmiljöfrågornaMedvetenheten kring har ökat med
anledning den ökade frekvensen arbetsskador ochav avsvårigheter rekrytera personal.att Yrkesinspektionens
genomförda påsystemtillsyn blev bekräftelse behoveten

utarbeta handlingsplaneratt för motverka arbets-av att
ocksåskador. Ambitionen är göra arbetet attrak-att mer

behållativt för personalenatt och underlätta den fram-
tida rekryteringen.

Nuläget avseende arbetsmiljöverksamheten är följer:som

Förvaltningen har skyddskommittén utarbetat ochgenom-fastställt arbetsmiljömâl delmål. Målenoch följs upp av
strategier och tidsplaner för genomförandet.

kvarstårProblem fortfarande och ledningen ärsom som
målenmedveten är inte är integreradeatt i den övrigaom

påverksamheten förvaltningen. motverkar genomslags-Det
kraften budskapet i linjen. Fortfarande är arbets-uteav
miljöverksamheten i allt för utsträckning sido-stor en
funktion. Ledningen är dock medveten problemet ochom
planerar föraatt diskussion med arbetsgivaren atten

målenföra och fastställa fåi nämnden och därmedupp ut
frågan i linjen.

förAnsvaret arbetsmiljön i linjen är klargjord med-
k framgåruppdragshandlingar. handlingarnaDets av

vilket uppdrag linjechef har för underattresp ansvara
socialnämnden.

Handlingarna såbehöver arbetsmiljöfrågornautvecklas att
tydligare kommer till uttryck och även integreras inom
respektive rubrik i uppdragshandlingen. ökar förut-Det
sättningarna för linjechefernaatt ska verk-styra resputgångspunktsamhet frånmed helhetssyn.en

Rutiner för fortlöpande inventering psykiska ochav-
fysiska risker är etablerade. för inventeringenFormerna
sker förutom skyddsronder i samband med arbets-genom
platsträffar månad.genomförs varje Arbetsplats-som
träffarna har främst stimulerat öppenhet kring organi-en

påsatoriska och psykosociala aspekter arbetsmiljön.
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fångaFör ytterligare denatt enskilde medarbetar-upp- årligabehov sker utvecklingssamtal där arbetsmiljö-ens
frågor integreras.

Arbetsskador och redovisasrapporteras rutinmässigt i
Återkopplingenskyddskommittén. till linjen sker med

varje enskilt ärende.

Problem och hinder för använda underlaget föratt even-åtgärdertuella återkopplingenligger i inteatt lin-gernågonjechefen helhetsbild arbetsskadeutvecklingen ochav
därmed inte tillräckliga åtgärds-motiv till upprättaatt
planer.

Ledningen utreder dock för närvarande möjligheten att
återkopplingenförbättra till linjen och tydligarege en

bild skadeutvecklingen.om

underhållRutiner för finns etablerade inom förvalt-- Erfarenhetsåterföringenningen. mellan olika funktioner
ocksåär etablerad i rutiner där dialog priorite-en om

ringar sker.

Problemet när det gäller dialogen med olika funktioner är
det saknasatt arbetsmiljöpolicy täcker kommunensen som

försvårarsamtliga förvaltningar. överens-Det gemensamt
komna prioriteringar.

Utbildningsinsatser pågår både vad arbetsmiljönavser-
utbildning i arbetsledning. Allmän utbildning försom

linjechefer är etablerade i rutiner arbetsmiljöut-men
bildning genomförs endast insatser.separatasom

Ledningen planerar utvidga chefsutbildningenatt och
integrera arbetsmiljöfrågorna påmed tyngdpunkt arbets-
miljöansvaret. Förvaltningen är medveten linjechefer-om

bristande helhetssyn i styrningen verksamheten ochnas av
viljeinriktningen är förstärka kompetensen.att Fortfa-
rande känner inte linjechefer det fulla föransvaret ar-betsmiljöfrågorna framför allt saknas nämntsmen som en
helhetssyn arbetsmiljöfrågordär integreras i styrningen

verksamheten.av

Sammanställning sjukfrånvaroarbetsskador, sak-av m- m
inom förvaltningen förvaltningsledningen harnas men en

klar uppfattning sådanvärdet och ämnar taom av en upp
diskussion med nämnden framtida social redovis-en om en

ning i samband med budgetredovisningen.

Förvaltningen alltså påbörjathar fun-moten process en
gerande internkontroll i förvaltningen hel delmen enåterstår.arbete

hinder åtgärdasDe i första hand behöver ochsom somockså speglar förvaltningens viljeinriktning är som
följer:
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Övergripande samtligaarbetsmiljöpolicy för kommunens- erfarenhetsöverföringenunderlättafunktioner för att
mellan förvaltningarna.

sjukfrånvaro ocharbetsskador,Sammanställning m mav- årlig vid budgetarbetet.redovisningen

återkoppling förstatistikförRutiner att geav- åtgärdsplaner.eventuellalinjen underlag för

arbetsmiljöfrågor etableraderedanIntegrering iav- ansvarsfrâganpålagdtyngdpunktenutbildningsrutiner med
på verksamheten.styrningenoch helhetssyn av

Underbil.kl
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Definition riktvärdenav

För utnyttja statistiskakunna sammanställningar priori-att som
terings- styrinstrumentoch krävs förutom inträffadeantalet fall
också någon jämförelsetal. riktvärdeform Med här talettav menas

vilketvärde skadesituationen vid enskilda företagförvaltningar
jämföras Riktvärdet på genomsnittsvärdenkan mot. baseras inom

lämpligt jämförelsegrupp,vald närings-hela den aktuellaten ex
så riktvärdetberäknasDet att speglar förväntadedetgrenen.

skadesituationenskadeutfallet överenstämmer jämförelse-medom
vidEtt observerat värde företagetförvaltningengruppens. som

överskrider riktvärdet indikerar således arbetsmiljöarbetetatt
behöver förbättras.

sin enklaste riktvärden utifrånform kan bestämmas relativaI
frekvenser, skadetillfällend antalet dividerat med totalav s

anställda. Sådanaantalet tal beräknade enligt metodikdenna grova
i fortsättningen jämförelsetal.kallas

riktvärdenFör bli rättvisandeatt skall ligga tilloch kunna
specifikaför åtgärdskravgrund krävs hänsyn till ickeatt tas

arbetsmiljörelaterade såsom ålder.faktorer kön och borDessutom
värdena påbaseras uppdelning efter personalsammansatt-en grov
ning, tjänstmän,t arbetare års-och och tid,arbetad tex ex

Sådana påarbetskrafter. tal baserade uträkningarbearbetademer
i fortsättningen riktvärden.kallas

åtgärdsinriktadeFör att jämförelsernabör vidare påuppdelasvara
orsaksfaktorer. påolyckorna bör delas olyckatyp tupp av som ex
belastningsolyckor, maskinolyckor, hanteringsolyckor sjuk-etc.

bör också indelasdomarna belastningssjukdomar,efter t aller-ex
gier, bullerskador etc.

Informationskällor

Åtgärdsinriktade riktvärden måste påbygga arbetsskaderelaterad
information är heltäckande, samtligad omfattar förvärvs-som V s

samtligaarbetande misstänktoch arbetsrelaterade skador. För
närvarande år Informationssystemet arbetsskador ISA den endaom
möjliga informationskällan, även också innehållerdetta systemom
brister.

vissa fall särskildI skulle, efter sjukfrån-analys, den totala
liggakunna till specifika åtgärdsplanergrund för påvaron ar-

betsställena. dagens läge finnsI ingadock datakällor för beräk-
ning jämförelsetal riktvärdeneller sjukfrån-avseende totalav
varo.

Jämförelsetal förtidspensioneringaravseende bli svårtol-skulle
pákade beroende selektionseffekter, bytet yrke ellerex av

arbetsställe påberoende Uppgifterbesvär. om
förtidspensioneringar ändåskulle viktigkunna vara
tilläggsinformation rehabiliteringsynpunkt. finnsDet forur

intenärvarande några informationskällorheller för beräknaatt
jämförelsetal riktvärdeneller förtidspensioneringar.avseende
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Då är genomfört bör enligt såväl jämförel-nuvarande planerFAS 90
riktvärden bådeberäknas sjukfrånvarosetal kunna för ochsom

förtidspensioneringar.

personalomsättning bli svårtolkade.Jämförelsetal avseende skulle
svårtär allmänt säga ärDet rent att vad normalsom

personalomsättning. Därtill arbetsmarknadspolitiskakommer
åtgärder sysselsättningsgrad lågkonjunkturoch hög samt-
regionala branschmässiga skillnaderoch svårtskulle göra detsom

få rättvisande jämförelsetal riktvärden. Sådanaframatt eller
jämförelser kan dock värde för enskildastort detvara av

finnsarbetsstället. ingaför närvarande heltäckandeDet
informationskällor personalomsättning.avseende inteär hellerDet

ovanstående motiverat något sådantbakgrundmot byggaattav upp
informationssystem enbart för detta syfte.

uppgifter bakgrundsinformation finnsKorrekta avseende endast hos
arbetsgivaren. såvälgällerDetta totala antalet anställda som
fördelning på ålder, tid.kön arbetad Föroch skall kunnaatt man
beräkna jämförelsetal respektive riktvärdenrelevanta krävs att
sådan information också finns tillgänglig på nationell nivå.

Tillämpning jämförelsetal riktvärdenochav

Riktvärdena såbör där möjligt átgärdspecifikaär och arbets-vara
jämförelseställerelaterade. åtgärdsspecifikamed riktvärdenEn

påbyggd arbetsrelaterade skador är endast relevant för arbets-
minstställen år.med arbetsskadefall För närvarande10ca per

detta mindremotsvaras drygt arbetsställen, d än l%2 000av v s
samtliga arbetsställen anställda.med arbetsställenDessaav

miljonomfattar dock arbetstagare, d 25%.1 v s ca

visat sig uppgifterna iDet har att Arbetarskyddstyrelsen
basregister över företag och arbetsställen i del fallABAS en
varit inkorrekta erhållaavseende antalet anställda. För korrekta
uppgifter antal anställda och kontroll anmäldaantaletom en av

utskickarbetsskador skulle arbetsställeuttag,ett medISA:sav
påföljande uppdatering korrigering frånoch företagen, göraskunna
till de arbetsställen än700 har fler arbetsskadefall20som per
år alternativt till de arbetsställen har än2000 10som mer

år. ocksåskadefall medför aktiveringDettaper en av
arbetsmiljöarbetet hos de olycksdrabbade arbetsställena.mest
Många visatarbetsställen intresse fåhar ett stort för delatt ta

arbetsstálleuttag.IsA:sav

återståndeFör de % alla arbetsställen med anställda, d99 av v s
drygt bör faktablad250 000, motsvarande arbetsställeuttagen göras

skadebilden jämförbaraavseende infor-för arbetsställen. Denna
mation ligga tillkan sedan arbetsgivarens åtgärds-grund för
planer.

Varje inträffat arbetsskadefall till arbetsgivarenbör leda att
överväger vilka åtgärder vidtagas förhindrakan för attsom en
upprepning. Rapportering, i sådanaarbetsskadeanmälan, av
överväganden i bristfällig.är dag anmälningarnaHuvuddelen av

uppgift. påsaknar denna uppföljningenKravet och dettaattav
bör skärpas.rapporteras
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Arbetsmiljö i folkhälsoperspektiv

specifikt átgärdsinriktade jämförelsetalenDe bör kompletteras med
indikatorer págenerella möjliga arbetsmiljöproblem. sådanamer

indikatorer kan utgöras överriskert för speciellex av en cancer-
hjärtkärlsjukdomar,reproduktionsstörningarform, och fosterska-

självmordsförsöksjälvmorddor tidigeller för död. Dessa mer
övergripande jämförelsetal bör ligga till för riktadegrund infor-
mationskampanjer. Sådana informationskampanjer bör såvälomfatta
möjliga arbetsrelaterade kemiska,orsaker fysikaliska,t fysis-ex

psykiskasocialaka och livsstilsbetingade faktorer tsom ex
rökvanor, alkohol, motion.kost liggeroch inteDetta dock inom

internkontrollen.förramen

1 INLEDNING

Bakgrund1.1

Syftet bilagamed denna utifrånär regeringsuppdragetatt avseende
inom arbetsmiljönstyrmedel vidare konkretisera Gd-gruppens for-

riktvärdenslag attom genom

göra genomgångkort informationskällor,nuvarandeen av- som
utnyttjaskan för riktvärdenatt framta

undersöka vilka befintliga informationskällornade ärav- som
relevanta riktvärdesbestámningför

gå igenom olika nivåer riktvärden alltifrånav- grova
beräkningar, i bilagadenna jämförelsetal,kallade till mer
bearbetade uträkningar, i bilagadenna riktvärden,kallade
vilka skulle utnyttjaskunna styrmedel.som

vilka data saknas för riktvärdenatt kunna beräknaange som-

diskuterakort olika möjliga riktvärden,syften med t att- ex
utnyttjas för ställaatt generella eller specifika kravmer
på förebyggande åtgärder

diskuterakortfattat kriterium differentieringför mellan-
smástora och företag

några pá riktvärdenexempelge-

kortfattat för- och nackdelar riktvärdenmedange

budgetpropositionenI sid198990:l00 frågor21 att deanges en av
diskuterasbl inom arbetsmiljökommissionen är pásom a ett krav

arbetsgivaren att ha styrningsystem för uppföljningoch av
arbetsmiljöarbetet. Vidare pá sid 93 att Den förändradeanges
inriktningen tillsynsverksamheten förutsätter målmedvetenav en
planering och prioritering. Prioriteringsinstrumenten för plane-
ringen måste målsättningentas fram med att arbetsplatserna mednu
de sämsta arbetsmiljöförhållandena verkligen blir besökta samt att

risker och andra förändrade förhållandennya upptäcks sá tidigt
möjligt.som

Detta ställer pákrav utformning prioriterings- styrinstru-ochav
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såvälment övergripande karaktär påav mer det regionala planet tYI-distrikt, med utökadex detaljeringsgrad påsom det lokala
planet dvs arbetsställe eller enheter inom arbetsställe.

väsentligtEtt sådant prioriterings- styrinstrumentoch är väl-
organiserad statistik olikaavseende arbetsmiljöfaktorer ochellerpåverkan dessa faktorer på hälsan.av Vad gäller riktvärden

ikommer denna PM endast hälsoeffekter behandlas.att hälso-Dessaeffekter kan direkt arbetsmiljörelateradevara skador eller merallmänna indikatorer sjukfrånvaro eller förtidspensioneringsom
kan relateras till arbetsställesom respektive effekter som van-ligen endast kan analyseras på övergripande nivåmer t yrkeexeller näringsgren. på sådanaExempel effekter är t ex cancer-förekomst, reproduktionsstörningar, hjärtkärlsjuklighet etc.

Definition1.2 riktvärdeav

För att kunna utnyttja statistiska sammanställningar priori-somterings- styrinstrumentoch krävs förutom inträffadeantalet fallockså någon jämförelsetal.form riktvärdeMedav här talettmenasvärde vilket skadesituationen vid enskilda företagförvaltningar
kan jämföras Riktvärdetmot. baseras på genomsnittsvärden inom

lämpligt jämförelsegrupp,valden t hela den aktuella närings-ex
beräknasDet så riktvärdetgrenen. att speglar det förväntade

skadeutfallet skadesituationen överenstämmerom jämförelse-med
Ett observerat värde vidgruppens. företagetförvaltningen somöverskrider riktvärdet indikerar således att arbetsmiljöarbetet

behöver förbättras. sinI renodlade tillämpning är tanken attarbetsställen överskrider riktvärdetsom ska omfattas ettavsärskilt påkrav redovisning hur nåattav underman avser nerriktvärdet.

sinI enklaste form riktvärdenkan bestämmas utifrån relativa
frekvenser, d antalet skadetillfällen divideratv s med totala
antalet anställda. Sådana tal beräknade enligt denna metodikgrovakallas i fortsättningen jämförelsetal.

För att rättvisande och liggakunna tillvara grund för specifikaåtgärdskrav krävs hänsynatt till icketas arbetsmiljörelaterade
faktorer kön ålder.ochsom Dessutom bör värdena påbaseras enuppdelning eftergrov personalsammansáttning, t arbetare ochextjänstmän, och arbetad tid årsarbetskrafter.t Sådanaex talkallas i fortsättningen riktvärden

Riktvärdet såledeskan baserat på olika jämförelservara typer avt ex

jämförelser med hela den förvärvsarbetande- befolkningen

jämförelser inom näringsgren- en

jämförelser sedan tagit hänsyn till- risksituationenman vid
ett enskilt arbetsställe såsom det uttrycks exempelvis i
personalsammansättningen bland arbetstagarna

riktvärdeEtt kan dels gälla helheten d spegla tv etts om exarbetsställe är bra dåligteller dels specifikt och där-varaåtgärdsinriktatmed och spegla huruvida t belastningsskadorex
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förekommandevanligtmindreär ellermaskinolyckoreller mer
arbetsställen.jämförbaraandraellerbranschenhelajämfört t ex

enskildamångavidinträffade falllitet antalförEtt
tillämpningenförfaktorbegränsandeutgör avarbetsställen en

riktvärdenahögriskbranscher kanförmedför attriktvärden. Detta
anställda ochantalfärreavsevärtmedarbetsställenförberäknas

lågriskbranscher.nivå fördifferentierad änpå meren
möjligheterna attavgörskadefrekvensochstorlekArbetsställets

forAvgörandedetaljeringsgraden.ocksåriktvärden omochberäkna
på antaletej bör baserasellerberäknasriktvärde skallett

småriktigtFörskadefall.arbetsrelateradeobserverade
lågextremtmedarbetsställenochellerarbetsställen

näringsgrenförberäknasriktvärden endastskadefrekvens kan
få anställdaarbetsställen medförsammanslagettotalt eller t ex

näringsgrenen.inom

riktvärdenTillämpning1.3 av

arbetsmiljöarbetet ochunderstödjariktvärden är att gemedsyftet
åtgärder.specifika förebyggandeprioriteringförunderlag av

i arbetsställenasinstrumentutgöra ettRiktvärdena skall kunna
prioriteringsinstru-erhålls bättreettinternkontroll. Dessutom

tillsynsarbetet.yrkesinspektionen iförment

skadesitua-sinarbetsgivaren kännedompå haratt egenKravet om
såskadetillfälleenskiltvarjeåtgärdarföljer ochtion och upp

krävs arbets-attbör skärpas. Dessutominteskadanatt upprepas
skadesituationen medsammanställningargivaren gör regelbundna av
jämförbara enheter.tid medsåväljämförelser överrelevanta som

till-inteärâtgärdsinriktade detriktvärden skallFör att vara
påmåste delasvärde. Dettasammanfattanderäckligt med uppett

på arbetsrela-fördelade typ,olycksfallarbetsrelateradet ex sjukfrånvaro-ellerpå misstänkt orsaksjukdomar fördeladeterade
sjukskrivningstid.fördelade eftertillfällen

på vilkaBeroendeolika sätt.påtillämpas fleraRiktvärden kan
nivåeråtminstone fyrariktvärdenatill kankopplaskrav som

därjämförelser,frånutgårnivåurskiljas. och 2I 1 grovaman
till störande faktorer.ingen hänsyn tas

nivåegentliga riktvardenai deän högre gradJämförelsetalen och
havstängsarmsjälvjusterandefungeraär tänkta attoch 43 ensom

arbetsmiljoerna blir battresuccessivt sänks varefterribbandär
nápå siktförslag attibättre.-Inriktningen GD-gruppensoch var

till nivåfram tre.

tillsynenprioriteringNivå förUnderlag1. av

måni viss YInivån, används redanochär grövstaden av somDetta
jämfö-Statistiksammanställningar ochprioriteringsinstrument.ett

diskussioner medförockså ligga till grundbörrelsetal
åtgärdsplaner, föråtgärder attdirekta ocharbetsgivaren om

arbetsmiljön.förbättra

i grövsta formnivåenligt beräknas dessJämförelsetal 1
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hjälpmed tillgängliga relativa frekvenserZav t antal arbets-exrelaterade skador 1 000 anställda.per

dagensI finnsISA-system uppgifter arbetsskadorna, såvälom
sjukdomar,olyckor redovisadesom arbetsställe. Viss arbets-per

ställerelaterad information kan tas fram on-line.YI Härvidaverhålls jämförelse arbetsställetsen skadefrekvensav med bran-
schens frekvens för länet respektive riket.

Anmälda arbetsskador ocksåkan fördelas på ålder,t sjukskriv-exningstid nivå,grov huvudsaklig händelse, yttre faktorer och försjukdomarna diagnos misstänktoch orsak. småFör arbetsställen
används jämförelsetalmotsvarande för näringsgren.t ex
Nivå Underlag för på2. krav arbetsställets åtgärdspla-allmänna
nering

internkontrollenI ingå skyldighet föravses arbetsgivarenen att
analysera situationen beträffande t arbetsskador, sjukfrånvaro,ex
personalomsättning och lägga denna analys till åtgärds-grund för

För fåatt ett braprogram. underlag och kunna prioritera mellanolika åtgärder bör arbetsgivaren också i möjligaste mån jämföra
sin situation med liknande verksamhet. jämförelsetalannan Dessa

ikan sin enklaste form göras hjälpmed tillgängligtav exofficiell statistik.

Nivå ikan princip2 införas redan i dag. officiellaDen sta-tistiken bör dock för att underlättaanpassas arbetsgivarens
beräkning jämförelsetal.av

Nivå 3. Underlag för påkrav särskild åtgärdsplanering

Företag ligger över riktvärdet åläggssom särskiltett krav utöver
det allmänna kravet enligt nivå särskilda2. Det innebärkravet enskyldighet särskiltatt redovisa åtgärder leder till attsomföretaget kommer i nivå med eller riktvärdena.underner Dennanivå kan nås påendast sikt framför allt beroende på relevantaatt
bakgrundsdata saknas.

Nivå Differentierade4. avgifter

Underlag för arbetsställerelaterade riktvärden ocksåkan ligga
till grund för differentieradeventuell avgiftsbeläggning.en
Detta innebäratorde ytterligare skärpning påen kraven relev-avprecision jämförbarhetochans, hos uppgifterna. Eventuellt kanindelning ien klasser göras. Eftersom frågangrova avgiftsdif-omferentiering ligger utanför uppdraget inteutvecklas detta alter-nativ vidare här.

TILLGÄNGLIGA2 INFORMATIONSKÃLLOR

finnsDet ett antal databaser kan utnyttjas för bestämningsom avriktvärden. finnsDet dels informationssystem innehållersomrapporterade fall arbetsrelaterade skadorav dels databaser sominnehåller indirekt information kan utnyttjas för indikerasom att
eventuella hälsorisker på arbetsstället. Sådana indirekta indika-
tioner kan sjukfrånvaro,vara personalomsättning förtidspen-och
sionering. Slutligen finns ocksådet databaser avseende hälso-
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omöjligtenskilda äri fallen ofta attdär det deeffekter saga om
arbetsmiljön ej. fall är frekven-på dessaeller Ieffekten beror

går hälsoeffektersá låg inte relateraattdetdessutom attsen
latenstiden,enskilt ocheller är dtill arbetsställe,ett v s

så långexponering deuppdagande,tiden och skadans attmellan en
undanröjda.givit till redan ärskadanupphovfaktorer som

arbetsmiljö.funnits inom heltorsakernakanskeDessutom annanen

informationskallorolikaövergripandeavsnitt redogörs fördettaI
arbetställerelaterade.görasär eller kansom

informationArbetsskaderelaterad2.1

Informationssystemet arbetsskador ISA2.1.1 om

Bakgrund2.2.1.1

Sverige börjanfinns iStatistik sedan 1900-arbetsskador avom
utredningtillsattes leddebörjan 1970-talettalet. I en somav

informationssys-fick förtill arbetarskyddsstyrelsenatt ansvar
páInformationssystemet byggerarbetsskador ISA.temet an-om

arbetsskadeförsäkring statligtochenligtmälan lagen LAFom
från 1980-talet harUnder hela ISA-personskadeskydd LSP 1977.

utredningarvarit föremål framför alltför radsystemet av-en
utformningen.tekniskaseende den

omfattningaktualitetstarttidpunkt, och2.1.1.2

olyckorär uppdaterat avseende tstartade ochISA 1979 0 mnu
informa-många distriktPå nivå finns helt aktuellförlokal1988.

månadertion, anmälan.d efter1-2V s

ársinformation anmal-arbetssjukdomar finns för 1988Avseende
distrikt finnsnivå. vissa aktuellningar på För heltcentral

information.

arbetsskadeförsakringslagen ochunderomfattar alla fallerISA som
i praktikengäller allastatligt personskadeskydd. Detlagen om

värnpliktiga, intagnainkl egenföretagareförvärvsarbetande samt
särskilda risker.yrkesutbildningpå i med Enoch eleveranstalt

bakgrundspopulationenrimlig på densiffra kantotaladen vara som
milj.bostadsräkningeni d 4,3folk- och 1985, v casanges

anmälningarregistrerar samtliga arbetsskador arbets-ISA om
till försäkrings-olycksfall arbetssjukdomar inkommereller som

officiella statistikentillvidarebefordrasochkassorna YI. Den
sjukskrivningsdag samtligaminst ocholycks-fallomfattar med en

sjukdomar.anmälda

Variabelinnehåll2.1.1.3

innehåller individrelaterad information avseendeISA

enligtdemografiska uppgifter, yrket ex personnummer,-
80FoB

identifikation enligtinformation arbetsplatsen, SCBt exom- enligtnäringsgrenoch SARA, SNI,YI
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information arbetsförhållanden, löneform,tgrov om ex-
arbetstidsförläggning utbildningoch för arbetsuppgiften,

information skador, kroppsdel,t typ olycka ellerom ex av-
sjukdom, diagnos ICD8, misstänkt1979-1987, ICD9 och1990-

belastningsskada,orsak, t ex

information händelseförlopp inverkandeoch faktorer, tom- ex
kemiska ämnen, maskintyp eller verktyg.

Innehåll2.1.1.4

Årligen anmäls arbetsolycksfall,110 000 drygt 20 procentca varav
utgörs iolyckor överbelastningsamband med rörelseappara-av av

vanligaten. Andra olycksfallstyper är fallolyckor och kontakt
rörliga maskindelar.med är huvudsakligenolyckorna överrepresen-

åldrarnaförterade år.under LO-kollektivet föreligger25 Inom en
överriskmarkant för jämförtolyckor med den genomsnittliga nivån

för arbetslivet.hela på högriskyrkenExempel slakteri-är och
charkuteriarbetare avseende skärskador hemvårdaret ochex av-

överbelastningsolyckor.seende

Dödsfall till följd arbetsolyckor har nedåt-haft markantav en
gående börjantrend sedan uppgår1900-talet och tillav numera

år bland100 arbetstagare. Huvuddelen dessa utgörsca per av av
trafikolyckor i arbetet.

Antalet anmälda arbetssjukdomar har femårsperio-under den senaste
den ungefär tredubblats och antalet anmälda uppgår till i1988
storleksordningen Ungefär60 000. 60 alla anmäldaprocent av
arbetssjukdomar är tillrelaterade belastningsfaktorer. Därefter
följer kemiskaeffekter faktorer, framför allt asbest.av

Även fådet fortfarande sjukdomarär orsakadeom som anges av
psykiska socialaeller ärfaktorer det anmälningardessa som
relativt ökarsett mest.

De misstänktanmälda sjukdomarnaarbetsrelaterade ökar huvudsak-
ligen ålder. Riskyrken såvälmed för belastningssjukdomar som

arbetssjukdomar återfinnsandra också inomhär LO-grupperna.

Användningsområde,2.1.1.5 täckningsgrad kvalitetoch

lämpar sigISA framför riskidentifieringallt för avseende olycks-
sjukdomarfall och med kända orsakssamband latenstideroch korta

tiden sjukdommellan exponering.och

småEndast punktstudier iavseende finns gjorda.bortfallet ISA
är käntDet bortfalletatt är selektivt vissaavseende t ex grup-

jordbrukare, egenföretagare småföretagare.ochper som Inom
större industrier med företagshälsovårdutbyggd och lokal skydds-
verksamhet är bortfallet mindre.avsevärt

Vid riskidentifiering måste tashänsyn till selektions-eventuella
Skillnadernaeffekter. i relativ risk för olikat yrken ellerex

näringsgrenar är sådock mindrestora det är troligtatt dessaatt
skulle helt förklaras sådan selektionsmekanism.av en

4 10-0675
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partiella olika variablernabortfallet för ickede dDet v s
frågor varierar från frågorbesvarade för5 procent typca av

inom- respektive utomhusarbete sysselsättning,eller typ av
till frågan åtgärderför pádrygt respektive90 procent kortom
lång sikt.

kontrollkodning vissaför väsentliga variabler.Oberoende sker
Någon kvalitetsdeklaration enskilda variabler finns inte gjord.av

Arbetsmarknadsförsäkringar trygghetsförsäkring2.1.2 AMF- -
TFA.

Bakgrund2.1.2.1

AMF-försäkringarna försäkringarutgörs de nämndanedanav som
Arbetsgivareföreningen LandsorganisationenSvenska i Sveri-SAF,

trygghetsförsäkringgäller vidLO vadsamt arbetsskadage -
Privattjänstemannakartellen träffatTFA PTK överenskommelser-

om.

Överenskommelserna omfattar:

tjänstegrupplivförsäkring giltighetTGL med fr den 10 m-
januari 1963

försäkring avgángsbidrag giltighetAGB med fr den 1om 0 m-
januari 1965

-avtalsgruppsjukförsäkring giltighetAGS med fr den 10 m-
september 1972

försäkring särskild tillággspension giltighetSTP medom-
julifr den 1 1973o m

trygghetsförsäkring vid giltighetarbetsskada med frTFA 0 m-
den 1 september 1974.

Försäkringsgivarna benämns Arbetsmarknadsförsäkringar.gemensamt

Enligt kollektivavtal påmellan de centrala det kommunalaparterna
avtalsområdet även anställdaomfattas hos kommuner, landsting,
församlingar Även statliga områdetfl ochAGS detTFA. omfat-m av
tas numera.

fortsättningen trygghetsförsäkringenI kommer endast vid arbets-
skada behandlas.TFA att

Starttidpunkt, aktualitet omfattning2.1.2.2 och

finnsTFA sedan 1974. byggaFr 1988 TFA att ett nytto m avser upp
informationssystem tillTSI större hänsyntar hur olycks-som

inträffatfallen blir olikaoch vad kostnaderna för ris-slag av
sjukskrivningenker. ersätterTFA skador dagar eller8om varar

för arbetsolyckor färdolyckor, respektiveoch dagar eller90mer
för arbetssjukdomar vissa undantag pleura plackt ochmer ex

buller.
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Enligt ársberättelse milj enligtomfattasTFAs 1986 3,3 personer
följande uppställning:

milj anställdaLO-PTK-sektorn 1,9
Kommunala sektorn 1.0
Kooperativa sektorn 0,1
Företagare företagarex 0,3

totalt3,3

enligt särskilda för yrkesfiskare,bl avtal lantbrukare,x a
och renskötare.skogsbrukare

statliga området registreras januarilöpandeDet fr den 1 1988o m
tidigare aktualiseras.och poster uppdateras de Arbetsskadorom

statligt redovisas ej ianställda statistikbland dock den TFAsom
registreringförut. Systemet arbetsolyckor med än 30ger av mer

sjukskrivning informations-dagars TSI startade detta1988. I
pågår registreringävensystem olyckor för 1987.en av

Variabelinnehåll2.1.2.3

innehåller individrelaterad information avseendeTFA

demografiska uppgifter, fackförbundsomrádet ex personnummer,-
i finns enligtTSI yrke NYK

arbetsområde enligt fackförbundavtalsslutande-

information skador, kroppsdel, skadeorsakt koder,16om ex--
sjukdom, svárighetsskadetyp olycksfall, färdolycksfall och

övergående invaliditet,grad skada, dödsfall

information händelseförlopp och förskadeorsak olyckorom-
finns imed TSI

Innehåll2.1.2.4

anmäldes arbetssjukdomararbetsolycksfall,1987 30 000 15 000ca
färdolycksfall.och färdolycksfallen7 arbets- och utgörs000 Av

vanligaknappt fallolyckor.procent Andra olycksfallstyper30 av
är hanteringsolyckor pá,trampning föremåloch stöt eller motav

ejden skadade hanterat.som

finns frånDrygt skadefallen25 procent rapporterade metall-av
industriarbetarna till miljkostnad fördrygt 220 1987.en av

mångastor anmälda inomEn med skadefall är anställdaannan grupp
det avtalsomrádetkommunala för knappt de20 procentsom svarar av

tillanmälda skadefallen kostnad miljdrygt för160 1987.en av

miljardTotalt kostnaderna för drygt förTFA rapporterade1var
inträffadeskador under 1987.

Täckningsgrad kvalitet2.1.2.5 och

siglämpar för riskidentifiering påTFA framför övergripandeallt
nivå allvarliga sjukdomar,olyckor och dvs olyckor lederav som
till än sjukdomardagars sjukskriv-7 och med än dagars90mer mer
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ning. Antalet blirfall däremot i allmänhet för litet för att
tillåta uppdelning på arbetsställenivá.en

Någon studie avseende bortfallet iarbetsskador málpopu-TFA:sav
lation finns ej gjord. Troligen är ibortfallet storleks-samma
ordning i ISA.som

är svårtDet beräkna relativaatt frekvenser utnyttjaoch förTFA
riskidentifiering påberoende detatt saknas nämnare. D v s upp-gift påstorleken riskmassaden antalom eller arbetadpersoner
tid i visst yrke eller näringsgren vissgenererat mängdsom en
fall.

Informationssystem inom2.1.3 företagshälsovården

Under slutet 70-talet började allt företagshälsovårds-flerav
enheter att sigoch för inledabygga och försök medvar en upp
datorstöd informationshantering.för På frånuppdrag företags-
hälsovárdsdelegationen och med stöd arbetarskyddsfondenav genom-fördes projektett stort rörande inomADB-stöd företagshälsovården

avslutades Projektet inom1984. Datorstöd företagshälso-som
vården resulterade ibl k användarkravspecifikation fora en s

flexibeltett standardsystem olikaföravpassat användare inom
företagshälsovården.

Syftet projektetmed att utrönavar

möjligheterna utnyttjaatt ADB-stöd inom företagshälsovården- -behovet ADB-stöd hos FHV-enheternaav

vad ett generellt användbart ADB-stöd för företagshälsovården-
skulle behöva omfatta och hur det bör utformas.

Företagshälsovården hanterar uppgiftermängdstor blen om aanställda och deras arbetsmiljöer, vilka ska sammanställas somunderlag för beslut arbetsmiljöförbättrande åtgärder.om

Uppgifterna från,kommer och hanteras olika befattningshavare.av,
ställerDetta på internkrav kommunikation påoch enhetligtett

beskrivningssätt. kommunikationende fallI bristfällig,är kan
det tillleda ärenden bliratt påbehandlade otillfredsstäl-ett
lande sätt.

Hälso- miljöinformationenoch inomhanteras företagshälsovår-som
másteden naturligtvis analyseras för liggaatt kunna till grund

för lämpliga åtgärder, vidareoavsett dessa gäller undersök-om
ningarkartläggningar, medicinsk vård miljötekniskaeller insat-

Möjligheterna samla, standardiseraattser. informationoch lagra
görasamt att sökbarden är grundläggande förutsättningar för

analys.

dagens läge finnsI olikaett 30-tal systemlösningar i bruk.
Branschhälsorna inbyggdaoch de företagshälsovårdsenheterna iär
allmänhet de kommit längst i utnyttjaatt den härsom typen avinformationssystemlokala i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Innehållet i olika informationssystemende varierar markant och arvanligen till specifikaanpassat de arbetsställena. Vanligen
ingår administrativa uppgifter olika slag, individrelateradeav
hälsouppgifter olikasamt miljöinformation.typer av
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Indirekta indikatorer2.2
Sjukfrånvaro2.2.1

Bakgrund2.2.1.1

Riksförsäkringsverkets fránvarostatistik egentligenär statien
stik sjukpenningutbetalningarna,över försäkringsstatistik.dvs en
Bristen på riksomfattande sjukfránvarostatistik gjorthar att

försäkringsstatistikdenna i utsträckning ocksåstor används för
beskriva sjukfrånvaronatt i arbetet.

starttidpunkt aktualitet2.2.1.2 och

Ekonomiska uppgifter sjukpenningutbetalningarna olikaför deom
försäkringssystem funnits sedan finns1920-talet redovisade isom
officiell statistik.

officiellEn utvecklad redovisning sjukpenningutbetalning-mer av
i sjukpenningdagartermer antal sjukfall,och finnsantalarna, av

dock först dåfr försäkring1963, lagen allmän infördes.mo om
Bearbetningsbara dataregister sjukpenningutbetalningarnaöver
finns årenf för april-junioch under1974-1988 kommer1990 1989n
års register finnas tillgängligt.att Registren skapas som sepa-

ársregister.rata

Variabelinnehåll2.2.1.3

Statistikregistret kan fr i tvådelas nämligen1985 delar,o m upp
individregistret fallregistret.och

Individregistret innehåller sjukpenningförsäkradealla är vidsom
utgången statistikáret varitde sjukpenningförsäkradesamtav som
någon period året.under

Individregistret innehåller individrelaterad information avseende

demografiska uppgifter, civilstándt ex personnummer,-

ekonomiska uppgifter, karenstid, sjukpenninggrundandet ex-
inkomst inkomsttypoch anställning, företagarinkomst

utbetalning sjukpenning, antal dagar, antal fall, antalav-
idagar totalt avslutade fall.

Sjukfallsregistret innehåller endast försäkrade erhållitde som
sjukpenning året.under innebär åretDet att alla under avslutade

vid åretseller utgång pågående sjukfall finns isamlade detta
register.

Innehåll2.2.1.4

Antalet sjukfallavslutade där sjukpenningutbetalning skett är f n
miljoner år.8-9 Därutöver finns ytterligare miljoner1-2per

sjukanmälningar inte till någonleder sjukpenningutbetalningsom
dåt företagare blivit frisk under karenstiden.ex en

Totala sjukpenningdagarantalet är f miljoner ár.drygt 100n per
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sigsjukpenningdagarna hänför tillUngefär hälften dealla caav
månadersjukfall blir2% eller längre.alla 3av som

kvalitetTäckningsgrad och2.2.1.5

Riksförsäkringsverkets statistikregister sjukpenningbetal-över
åren påningarna försäkrade föddabaserades dagunder 1974-1984 5,

på befolkningen.vilket 10%eller urvalmotsvarar ett15 25, ca av
år samtliga sjukpenningförsäkrade.registretomfattarFr 1985o m

statistiken sjukpenningutbetalningarnaöver omfattar normalt
sjukpenning enligt försäkringendast allmän AFL.Lagen Detom -

innebär arbetsskadesjukpenning inte ingick i redovisningen.att
innehåller statistikregistren informationdock1985Fr o m om

också slåsarbetsskadesjukpenning då särredovisaskan ellersom
ihop sjukpenning enligtmed AFL.

till erhålls frånstatistikregistret direkt administrati-Data det
sjukförsäkringsregistret utbetalning sjukpenningdär allva av

finns registrerad. Något datainsamlingen finnsi därförbortfall
inte.

aktualitet kvalitet i nulägetSystemet har god och medgermen
ingen uppdelning på näringsgren, diagnos.företag, elleryrke

Försäkringskassornas informationssystem enligtkommerFAS-90nya
innehålla informationplanerna att arbetsställerelaterad avseende

sjukfrånvaro. innehållainformation i detaljVad denna kommer att
vilka få tillgång ejtill ännuoch kan den är fastlagt. Mansom

får någon försämringförmoda inte bli idock det kommer attatt
förhållande informationtill bördet relaterats Dennasom ovan.

informationen isamordnas för komplettera arbetsskade-med attISA
uppgifterna sjukfrånvaro, påuppgifter uppdelad antalmed avseende
sjukfrånvarotillfällen på sjukskrivningstidens längd.fördelade

utnyttja på sjukfrånvaronjämförelsetal förbaserade grundAtt som
riktade åtgärdskrav innebär ärden del arbetsrelateradatt som
måste åtminstone intesärskiljas. i dagslägetkunna ärDetta
möjligt sjukfrånvaronvarför endast kan med komple-ettvara som

till informationen.ment den arbetsskaderelaterade

Förtidspensionering2.2.2

Bakgrund2.2.2.1

pátillkom administrativa hållaDatabasen rättskäl för attav
beviljade förtidspensioner, handikappersättning Vårdbidrag.och

Starttidpunkt aktualitet2.2.2.2 och

registret finns samtliga beviljanden årI fr 19710 m

Variabelinnehåll2.2.2.3

innehåller beviljandemånad, pensions-Databasen bl a personnummer,
ersättningsgrad,form och region, pensioneringsorsak arbetsmark-
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nadsskäl sjukdom, diagnos på tresiffernivåresp ICD 8 t 1986o m
och därefter ICD 9.

Såväl nybeviljande pension förändring pensionsformav ellersom av
ersättningsgrad registreras, dvs kan förekomma fleraen person
gånger i registret.

Innehåll2.2.2.4

Statistik över nybeviljade förtidspensionersjukbidrag publiceras
varje år.för Antalet nybeviljade förtidspensionersjukbidrag

uppgick till1988 utgjorde54 000. dessaAv de arbetsmark-rena
nadsskälen sjukdomar10%, i rörelseorganen 58%, fallen föravkvinnor respektive 43% fallen för män. därnäst vanligasteDeav
skälen till förtidspensionering iär nämnd ordning mentala rub-
bningar sjukdomar ioch cirkulationsorganen. samtligaAv fall

sigbefann i åldrarna% år.40 60-64ca.

För att kunna jämförelsetalta fram krävs att databasen komplet-
teras uppgiftermed yrke och arbetsställe.om

2.2.3 Personalomsättning

Hög personalomsättning är ofta tydlig indikation pá att arbets-en
miljön på ett företag behöver förbättras. Personalomsättning åär

sidanandra ekonomiskt, socialt regionaltoch beroende. Det voredock värdefullt uppgifter personalomsättning ingå ikundeom om
arbetsställets basinformation. Uppgifter personalomsättningomfinns på de flesta arbetsställen uppgifterna finns intemen sam-ilade någon heltäckande informationskälla.

databasEn avseende uppgifter personalomsättning förutsätterom
således att ett helt redovisningssystemnytt vilketbyggs kanupp,svårt motiveraatt enbart förvara detta Uppgiftersyfte. ompersonalomsättning bör dock komplettera informationen vid utar-
betandet åtgärdsplaner på företagen även inteav det möjligtärom

beräknaatt relevanta jämförelsetal. Jämförelsen för i detta fall
påbaseras utvecklingen över tid. Uppgiften vidkan hämtasbehov

från arbetsstället t länsarbetsnämnden eller önskarom ex YI
detta.

2.3 Data bakgrundspopulationenom

2.3.1 Arbetsställerelaterade bakgrundsdata

2.3.1.1 centrala företagsregistret CFAR

2.3.1.1.1 Bakgrund

Det centrala företagsregistret vid genomgåttSCB CFAR har bety-
dande förändringar fr års version1982 registret. Delso m harav
ett omfattande utredningsarbete åstadkommamed syfte att en upp-snabbning och kvalitetshöjning registrets innehåll bedrivitsav
enligt basregisterutredningen, riktlinjer.BASUNs Dels har
uppbördssystemet förändrats fr på så1982 sätt timuppgif-atto m

ejten längre infordras till arbetsgivarregisterRFVs en av-källorna till såledesCFAR och ej längre erhållaskan för- enar-



17

betsställeföretagen. timuppgift inteEfter kan erhål-heller1985
för övrigalas företag.

starttidpunkt, aktualitet omfattning2.3.1.1.2 och

Utvecklingsarbetet inneburitavseende har bl utvecklingCFAR a en
mot databas kontinuerligt.uppdateras ytterligareFör atten som
förbättra kvaliteten i genomgång gjortshar befint-CFAR deten av
liga företags-och arbetsställebestándet. Därvid har ett stort

företagantal och arbetsställen med storleksklass okänt antal
anställda tillförts över storleksklass noll anställda. Företag

inte längre aktiva,är ejbl ocksåverksamma dödsbon, harsom a
frånrensats bort Vidare ejmedräknasCFAR. harpersoner som en

árslönsammanlagd understigande det k basbeloppet bland antalets
anställda för enarbetsställeföretag.

För anställda vid enarbetsställeföretag inom enskildaden sektorn
uppgiftenhar anställda utifrånantal hämtats uppgifterdeom om

antalet anställda frånberäknat kontrolluppgifter-deCFAR ksom s
vilka arbetsgivarna till skattemyndigheternalämnarna

För flerarbetställeföretagen inom enskildaden sektorn, d v s
företag med än inom industrinfler 5 sysselsatta för företagsamt
inom övriga näringsgrenar med fler än sysselsatta den10 har
årliga efterfrågatCFAR-enkäten förändringareventuella antalav
anställda.

Variabelinnehåll2.3.1.1.3

innehåller uppgifterCFAR bl inklusivearbetställe närings-a om
och antal anställda fördelning på ålder,kön,utan yrke ellergren

tid.arbetad

Arbetarskyddsverkets basregister2.3.1.2 över företag och
arbetsställen ABAS

finns tillgångIdag till uppgifter páanställdaantal fördeladeom
näringsgren, arbetsställe viaföretag videller Arbetar-CFAR SCB.
skyddsstyrelsen administrerar registerett eget ABAS byggersom
på uppdateringar från möjlighet tilloch med rätta felak-CFAR att
tigheter upptäckts Arbetställeuppgiftert hämtasYI.som ex av on-
line från fråneller vidABAS arbetsställe registre-YI:s SARA
ringen arbetsskador.av

Icke arbetsställerelaterade2.3.2 bakgrundsdata

Folk- bostadsräkningarna2.3.2.1 och FoB

2.3.2.1.1 Bakgrund

Folk och bostadsräkningar vidhar genomförts tidpunkt.bestämden
Vid tillfällendessa tvärsnittsdatahar befolkningen insamlatsom
och påkodats enhetligtett sätt.

Folk- och bostadsräkningarna samtli-och1960, 1970, har1975 1980
samkörts olika effektregister.med fránResultaten dessa samkö-ga

registerrda utnyttjats riskidentifieringhar för inom allmän-den
miljön framför inomoch arbetsmiljön, såväl påallt centralna och

regional på nivå.lokalsom
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identifieraFör specifika riskmiljöeratt kunna krävs ofta att man
kombinera olika bakgrundsvariabler,kan ålder,kön,t yrke,ex

näringsgren region. idag informations-och är den endaFoB:arna
möjligt.källan gör dettasom

innehåller vilket möjliggör samkörningarFoB medpersonnummer,
olika individrelaterade informationssystem innehåller uppgif-som

ohälsa.ter om

Starttidpunkt, aktualitet omfattning2.3.2.1.2 och

första folkräkningen årsvenska hölls EnligtDen 1749. den ur-
sprungliga till folkräkningar hållasplanen tabellverket skulle

âr,varje på motståndgrund prästerskapets ändrades planenmen av
år till årgälla tredje slutligen åratt till1752 vart och 1775

år. årenfemte Endast de första till-vart tre tabellverketsav
förekom alltså folkräkningar år,varje1749-51, däreftervaro,

till Fråntredje. folkräkningarfr 1754 1775 vart hölls1775o m
årregelbundet tillvaro.vart femte under hela tabellverkets

perioden inställdes folkräkningarna år vilkasUnder 1860-1930 de
årtal på folkräkningar återslutar därefter företagits5, harmen

år årfemtevart t 1950.o m

viDärefter har haft Fozar och och1960, 1970, 1975, 1980 1985 en
begränsad är planerad genomföras FramtidaFoB att 1990. FoB

för närvarandeutreds och delbetänkande lämnatsett har FoB-av
kommissionen.

Variabelinnehåll2.3.2.1.3

variabler ocksåomfattar varieratFoB ett stort antal överharsom
tid.

i variablernadessa väsentligaDe sammanhang ärmest bl a person-
näringsgren,yrke, yrkesställning, arbetsplats län,nummer,

församling,kommun, huvudsysselsättning året födelse-under och
För detaljerad genomgångland. vilka variableren mer av som

ingår i respektive hänvisas tillFoB delFoB -85 1. FoB-85
innehåller också uppgift uppgiftarbetsställe, denna harom men
hittills inte gått utnyttjaatt sekretesskäl.av

Innehåll2.3.2.1.4

uppgifteromfattar vidFoB den folkräkningen i Sverige folkbok-om
befolkningen.förda

Kvalitet användningsområde2.3.2.1.5 och

Riskidentifiering hjälp registermed samkörda utnyttjatsharav
såväl inom epidemiologiskaden forskningen inom före-Asszssom
skriftsarbete i direkta tillsynsarbetet. åroch det Under senare

riskidentifieringhar denna också fåtttyp allt större betydel-av
kan dock bakgrundsinformationenDen endast göras är enhet-se. om

insamladligt på meningsfulloch kodad grundval nomenklaturav en
tillåter uppföljning tidöver kvalitetsdeklareradärsamtsom

avseende bortfall felklassificeringar. möjlighetenoch endaDen
hittills funnits varit utnyttjahar att FoB.som
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förstaden bostadsräkningenFoB -85 folk- och näringsgrendärvar
erhölls samkörning register.med andra insamlings-Dettagenom

visadeförfarande sig medföra 10-dubbling från till0,8% 9,2%en
individerantalet ospecificeradmed yrkesuppgift kod 999 samtav

fördröjning.avsevärd innbär möjligheterDetta försämrade tillen
effektiv riskidentifiering.en

FoB-kommissionen föreslår bl begränsadatt genomförsFoB 1990a en
yrkesuppgift vidutan varjesamt att det folk- och bostadsrak-ens

ning upprättade FoB-registret avidentifierat.skall Kommis-vara
sionen förordar även F08-informationen påatt befint-helt grundas
liga register kostnaderna framtagningsamt att för FoB-informa-av
tion till större delen bör täckas avgifter från användarna.genom

framtida avidentifierasOm för omöjliggöraFoB-ar samkörningaratt
effektregistermed Cancerregistret, DödsorsaksregistretISA,

etc, kommer användbarheten för riskidentifieringdessa i detav
miljöarbetetallmänna inom arbetsmiljöarbetetoch kraftigtatt

begränsas.

också hårtDetta kommer både medicinskaatt drabba det andraoch
forskningsområden kräver denna bakgrundsinformation.typsom av
Uppgifterna i bakgrundsregister måsteett omfatta hela befolk-
ningen för möjliggöra nedbrytning på småatt specifikt exponerade

är ocksåDet värde uppgifternastort är relateradegrupper. av om
till tidpunkt.ochen samma

Kompletterande undersökningar på stickprovsbasis naturligtviskan
användas för specifika ändamål för överblick.och att ge en grov
Sådana stickprovsundersökningar får intedock göras i stället för
undersökningar pá rikstäckande,baserade objektiva data, kansom

ianvändas direktdet förebyggande arbetsmiljöarbetet på lokal,
regional och nivå.central

utnyttjaKostnaderna fullständigaatt uppgifter får inteheller
bli så blirstora att detta begränsande faktor.en

Riksförsäkringsverkets bakgrundsinformation2.3.2.2

Riksförsäkringsverket uppgifter påRFV har samtliga försäkrings-
fördelade pá åldertagare kön och avsnittse Individre-2.2.5.

gistret. i sitt tillhar FoB-kommissionenRFV framförtsvar
möjligheterna sitt registeratt komplettera ytterligaremed va-
riabler för att bl kunna ersätta yrkesuppgiften i FoB.a

bakgrundsregisterRFVs behöver förutom yrkesuppgift också komplet-
med uppgiftteras tidarbetad och arbetsställe.om om

avsevärdEn nackdel utnyttjamed att RFVs nuvarande bakgrundsre-
gister är att det endast uppdateras för de 60% förvärvsarbetade

någon gång årunder utnyttjar försäkringssystemet.ettsom

Kontrolluppgiften2.3.2.3 KU

Riksskatteverket inhämtar årligen uppgifter från abetsgivarealla
avseende arbetstagarnas inkomster förutsatt överstigitde 500
kronor. Kontrollupgifterna innehåller uppgifterbl a personnum-om
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arbetsgivare. uppgiftersaknas dock arbetsställeoch Det ommer
inklusive näringsgren tid.arbetadsamt yrke ochom

övriga databaser2.4

beskrivning övriga nationellaFör närmare databaserav somen
riktvärdenteoretiskt utnyttjas förskulle kunna fram elleratt ta

hänvisasjämförelsetal till Arbetarskyddsstyrelsens rapport
Informationskällor i arbetsmiljöarbetet.förebyggandedet1989:1,
på sådana socialstyrelsens cancerregister,ärExempel databaser

missbildningsregistretmedicinskt födelsemeddelande och och re-
slutenvárdsstatistik, dödsfallsregistergistret över ochSCB:s

vid Institutionen miljömedicin.hjärtinfarktregistret för

DISKUSSION ÄV MATERIAL3.

framgår genomgången vilka utnyttjasdatabaser kansom av somav
påarbetsmiljöområdet inte bristinom är huvudproblemet

i vilkeninformation. ligger avgränsaProblemet attmer
information arbetsställerelateradeär för beräknarelevant attsom
jämförelsetal.

redovisas omfattningen olika effekter.nedantabell Denna1I av
kartläggningsgruppspå arbetsmiljökommissionenstabell bygger

slutrapport samt ISA.

sjukdomsfallårrespektiveskadorTabell Antal arbetsrelaterade1
effektefter typ av

Bttekt I Arbetet :öreTotalt 65års ålder
olycksfall 110.000

dgrao 20.000varavsvåra invaliditetlt 5.000dödlig utgångmed 150 3.000vårdsluten 75.000
Fârdolyokstall 15.000 7dödlig utgångmed 50 500
sjukdomar 60.000belastningssjukdomar 35.000bestående 7man 8.000
Hörselskador 6.000
Allergisk allergisk alveolit,astma,
kronisk bronkit 500
Hudskador 2.000
Cancer 100-2.000 32.000
Fosterskador 7 4.500
Hjärtinfarkt 800 -
Psykosocial belastning 1.500
självmord 100-300 2 000.
sjålvnordstörsök 20.000
Sjuktrånvarotillfållen 200.000 8.000.000
Förtidspensionaringarsjukbidrag 55.000
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finnsDet arbetsställen10 000 med än 50 arbetstagareca mer
respektive arbetställen30 000 med än arbetstagare.20mer
Jämförelse imed data visartabell 1 att de flesta listadedeav

inträffaeffekterna endast ikan videnstaka fall litenoch delen
alla arbetsställen. Detta medför att dessa effekter är detav av

endast arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall samt
sjukfránvarotillfällen utnyttjaskan beräkningförsom av
riktvärden.

informationArbetsskaderelaterad3.1

Uppgifter arbetsrelaterade respektiveolycksfall sjukdomarom
finns i samtligaISA rapporterade och begränsningarmedTFA
enligt inom2.1.2 samt lokalt företagshälsovården.

intäcker samtligaISA rapporterade arbetsskador. Informationen ar
arbetsställerelaterad innehåller sjukskrivningstid.och utgörTFA
endast delmängd 25%, medicinskca de invaliditets-ISAen av ur
synpunkt allvarligaste skadorna. Eftersom är avtalsförsá-TFA en
kring inte omfattar hela svårtarbetsmarknaden är detsom att
erhålla specificerade uppgifter egentligaden riskmassan. Inteom

utnyttjas.kan InformationssystemFoB inom företagshälsovårdenens
olikahar innehålleruppbyggnad, detaljeradofta informationmer

arbetsställena inte hårdkan regleringutan tilläggs-ochom men
information från riket eller länet utnyttjas för beräknaatt
jämförelsetal.

Sjukfrânvarostatistiken RFV avseende arbetsrelaterade skador
iskulle framtiden utnyttjas fåkunna för riktvärde,att fram ett
ickeär inteoch kommer iheller nuvarande planer avseendemen
att byggasFAS-90 för att imotsvara kraven det förebyggandeupp

arbetsmiljöarbetet. påberor väsentligaDetta bl uppgifteratta
från arbetsgivarens arbetsskadeanmälan, t orsaksfaktorer,ex
maskiner, kemiska ämnen utelämnas.mm

Ovanstående förtalar bör ligga tillatt riktvärdenISA grund för
misstänktavseende arbetsrelaterade skador hälsorisker.och Detta

beror framför påallt äratt arbetsställerelateratISA och
omfattar alla förvärvsarbetande samt att alla arbetsskador skall

Vidare innehållerrapporteras. informationISA medgersom en
uppdelning på allvarlighet, sjukskrivningstidensdvs efter
längd, förlust kroppsdel och dödsfall.av

framtiden möjlighetI bör tillskapas samkörning mellan ochISA
för minskaTFA att i bådabortfallet och försystemen komplet-att

tera uppgiftmed medicinsk invaliditet.ISA börDessutomom
eventuella samordningsmöjligheter mellan ochISA FAS-90 beaktas.

Indirekta indikatorer1:2

specifikt åtgärdsinriktadeDe jämförelsetalen bör kompletterasmer
indirektamed indikatorer på möjliga arbetsmiljöproblem.mer

Sådana indikatorer är sjukfrånvaro,t förtidspensionering ochex
personalomsättning.
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sjukfrånvaro3.3

sjuktalet i Sverige Sjuktalet,Under 1988 antalet25,3. dvsvar
sjukdagar sjukpenningförsäkrad år,under visst blirett dockper

missvisande beskrivninglätt storleksordning.problemetssom av
sjukpenningförsäkrade trettio sjukfrånva-de aldrigAv procentvar
från typiska sjukfrånvaronrande arbetet under 1988. Den 2-5var

år. Sådan sjukfrånvarofördagar är knappastper person samma
något korttidsfrånvaroproblem.stort Upprepad orsakar däremot

indikator på någontingproblem och är oftastora är fel,atten
möjligen påbl beroende i arbetsmiljön.faktorera

liten långtidsfrånvarande förEn mycket storgrupp av svarar en
sjukfrånvarodagar.del antalet denna rekryteras dess-Urav grupp

flertalet över förtidspensioneras.75% demutom av som

Försäkringskassornas informationssystem enligtkommerFAS-90nya
innehållaplanerna arbetsställerelaterad informationatt om

sjukfrånvaro. information informationenbör samordnas iDenna med
för komplettera arbetsskadeuppgifternaatt jámförelsetalISA med

sjukfrånvaro, på arbetsställenivåavseende t efter branschex
pá sjukfrånvarotillfällen på sjukskriv-uppdelad antal fördelade

ningens längd.

Förtidspensionering3.4

förtidspensionerats medicinskaAntalet skäl harpersoner som av
kraftigtökat perioden dessförinnanunder hela 1980-talet. Under

inte bevil-fanns motsvarande tendens. Antalet 1988personer som
jades förtidspension drygt 54.000. antalet1982 42.000. Omvar var

pensioner inräknashela är ökningenenbart än markant.mer

förtidspensioneringen ligga på nivå,fortsätterOm att samma
innebär detta ungefär hälften alla födsatt kommer attav som
förtidspensioneras.

utveckling på ökning förtidspen-beror främstDenna antaleten av
sioneringar sjukdomar i bindvav.orsakade muskler, skelett ochav

sådan ökning föreligger både kvinnor sjuk-för män.En och Denna
anledningendomsgrupp under till än hälften1988 samt-var mer av

förtidspensioneringar;liga kvinnorna iför förekommer 58%den ca
ifallen för männen vanligasteoch 43%. därnäst skalenDeav ca

förtidspensioneringför är i nämnd ordning rubbningarmentala
cirkulationsorganens sjukdomar, sistnämndaoch de är man-varav

liga vanligareCa bland män än bland kvinnor.3 ggr

förtidspensioneringar föregås långvarigaFlertalet sjukskriv-av
ningar. arbetsmiljöfaktorer respektive bidrar tillDe orsakarsom
sjukdomarna ligga långt tillbaka i tiden. Tillkan ofta delen

ökningen troligen tillskrivaskan tidigare brister i arbetsmiljön
liksom tidigare restriktiv praxis vid bedömningen mer av pen-
sionsärendena. kan dessutom misstänka förekommerMan detatt

selektionseffektermycker klara gällervad yrkesbyten. bak-Mot
sådanagrund detta är det huruvida utnyttjatveksamt kanav man

tvärsnittsdata riktvärdebestämning.för

utnyttjaFör kunna förtidspensioneringarnaatt för förebyggande
åtgärder inom priorikunskaperarbetsställeett krävs å vadom
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till förtidspensioneringenorsakerna i varjekan enskiltvara
exponeringsförhållandenfall, eftersom olika frånkan mycketvara

till förtidspensioneringarnafall fall.Oftast föregåttshar ettav
sjukskrivningarlängreantal kortare och och eventuellt omplace-

ringar inneburit förändringar bidragandeeventuella arbets-som av
miljöfaktorer.

riktvärdenJämförelsetal påbaserade förtidspensioneringar kan
möjligen idäremot arbetsgivarensbetydelse rehabilite-vara av

ringsarbete. Framför enskildaallt fallbeskrivningarnadeger
information.värdefull

förtidspensioneringar ingå,skall krävs fårOm det att demman
på ålder,kön,uppdelade näringsgrenyrke, arbetsställe och om

arbetsmiljöorsakadeär ej.de eller gäller näringsgrenVad eller
region önskvärtyrke, etc det förtidspensione-att datavore om

ringar organiserades på sådant sätt gickett utnyttjaatt de att
riskidentifiering iför framtiden.

Personalomsättning3.5

Personalomsáttning, tredje indirekta arbetsmiljoindikatorn,den ar
ekonomiskt, socialt regionaltoch beroende. Arbetsmarknads-
politiska åtgärder sysselsättningsgrad hög-lågkonjunkturoch

regionala branschmässiga skillnadersamt och gör troligendet
svårt få rättvisande jämförelsetal.att fram är bakgrundDet mot

ovanstående åtminstone svårt motiveraatt att heltett nyttav
nationellt redovisningssystem fåförbyggs kunnaatt framupp
arbetsställerelaterade jämfölrelsetal. Däremot motiveratär det

ingåruppgift iatt denna arbetsställets personalekonomiska bok-
slut.

Uppgiften personalomsättning bör frånkunna hämtas arbetsstäl-om
let, länsarbetsnämndent eller skulle ha behov den.YIom ex av

Bakgrundspopulation3.6

För jämförelsetalkunna beräknaatt krävs bakgrundspopulationen
på ålder,är fördelad kön, näringsgren,yrke och arbetsställesom

region möjligt tid hel-deltid.och Arbetsgivarenarbetadom
naturligtvis sådanahar uppgifter för det arbetsstället. Foregna

uträkning jämförelsetal krävs uppgiftermotsvarande för helaav
den förvärvsarbetande befolkningen. idagdatakällorDe kansom

ifråga RFV-registerkomma är sjukförsäkrade,överFoB, CFAR, ABAS
respektive kontrolluppgifter.RSVs

genomförsFoB-arna bara tionde årvart femte eller vart och SCB
intehar sekretessskäl sig kunna lämnaansett arbets-utav

ställerelaterade uppgifter. medför förDetta framatt att ta
årliga uppgifteraktuella är ej tillräckliga.FoB-arna FoB-arna

går däremot samkörningaratt använda för olika effektregistermed
så länge inte avidentifieras.de gällerDetta bransch- ellert ex
yrkesöversikter dödlighet,avseende bl hjärt-karlsjukdo-a cancer,

och fosterskador.mar

skulleFoB-arna kunna utnyttjas påsläpper arbetsställe-SCBom
sekretessen. Problemet är liksomarbetsställenaatt antalet
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ålderssammansättningen förändrasköns- och kananställda och
femårsperiod.avsevärt under en

register sjukförsäkradeöver uppdateras endast avseende deRFV:s
år utnyttjarnågon gångförvärvsarabetande under ett60% som

uppgifterinnehållersjukförsäkringen. arbetsställerelateradeCFAR
ålderuppdelning på kön,anställdaantalet etc.totala utanom

mångaemellertid i visat sigUppgifterna i fallharCFAR vara
förbättring i kvaliteten i uppgifter ärinexakta. dessa ettEn

vid beräkning jämförelsetal.utnyttjaför kunnakrav att CFAR av
innehåller alltså i princippå felbygger ochCFARABAS samma som

blir försorguppdateratEfterhand SARA YI:sABASCFAR. genomsom
bli tillför-vid arbetsställen besökeranställda debör antalet YI

litliga.

till uppgiftArbetsgivarens kontrolluppgift saknar arbets-RSV om
arbetsgivarei där och arbetsställeställe de fallutom samman-

alltså intenäringsgren, tidyrke arbetad och kanfaller, och
jämförelsetal.utnyttjas medförför beräknaheller att Detta att

inte finns något informationssystem avseendei dagens lägedet
utnyttjasbakgrundspopulationen för beräkna aktuellakan attsom

jämförelsetal riktvärden.arbetsställerelaterade eller
åter-utvecklas ochskulle kunna omformas ochochABAS CFAR genom

åtminstone årligen.koppling riktvärden kräverDettauppdaterasav
informationssytem de arbetsställrelateradedock delarett som upp

påpå ålder möjligtuppgifterna åtminstone kön, och grovtom
tid årsarbetskrafter.arbetad

få bakgrundsinformation förär kravfram relevant ett attAtt en
riktvärden.meningsfullaöver beräkna Medhuvud taget kunna

anställda för arbetsstället och medkännedom antal detom egna
officiell statistik arbetsgivare ihjälpa dag beräknakan enav

beräkningarjämförelsetal. krävs förFör de bearbetade attmer som
i ingen bakgrundsinformationriktvärden finnsberäkna dock dag

tillgänglig.

Information inte är arbetsställerelaterad3.7 som

på arbetsställeniväspecifikt åtgärdsinriktade jämförelsetalenDe
information möjligabör med avseende arbets-kompletteras annan

överriskermiljöproblem. Sådana indikatorer utgöraskan t ex av
hjärtkärlsjukdomar, reproduktions-speciellför cancerform,en

störningar självmordsförsök självmord forelleroch fosterskador,
någontidig inte möjligtdöd. är meddessa fall det oftast attI

enskilda till specifiksäkerhet relatera det fallet arbets-en
miljöfaktor. näringsgrenJämförelsetal kan beräknas för ellert ex

på två- tresiffernivá. övergripandeelleryrke Dessa meren-,
jämförelsetal riktade informationskampan-ligga tillbör förgrund
jer. Sådana såväl möjligainformationskampanjer bör omfatta

kemiska, fysikaliska, fysiskaarbetsrelaterade orsaker t ochex
psykiskasociala livsstilsbetingade rökvanor,faktorer, tsom ex

motion.alkohol, kost och

materialslutsats3.8 av

ledning framgår i läge ärMed det sagda dagens denatt ISAav ovan
utnyttjaskälla arbetsställerela-enda kan underlag försom som

riktvärden. Sådana riktvärden informa-terade bör medkompletteras
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tion sjukfrånvaro ochom eventuellt även personalomsättning ochförtidspensioneringar.

Arbetsgivaren kan kännedommed antalet anställda officiellom och
statistik beräkna jämförelsetal. För prioriteringsbehovgrova YI:s
på arbetsstállenivå är det önskvärt med förbättring kvalite-en aviten ABAS och CFAR uppgiftavseende antal anställda.om

För beräkning riktvärden krävs enhetligaav arbetsställerelaterade
uppgifter avseende antalet anställda i ett utvecklat CFAR respek-tive ABAS.

uppgifterDessa skall påuppdelade ålder,tvara kön, personal-ex
sammansättning, arbetsställets näringsgren och tid.arbetad
Uppgifterna antal anställda intekan hämtas frånom folk- och
bostadsräkningarna eftersom dessa bara genomförs är.vart femte

4. TEKNISK BESKRIVNING

riktvärdeMed här ett tal värde skädesituationenmenas vidsomenskilda företagförvaltningar jämföraskan Riktvärdetmot.
baseras på genomsnittsvärden inom lämpligt jämförelse-valden

t hela den aktuella näringsgrenen.grupp, ex såDet beräknas attriktvärdet speglar det förväntade skadeutfallet skadesituatio-omöverenstämmer jämförelsegruppens.mednen Ett observerat värde vid
företagetförvaltningen överskrider riktvärdet indikerarsom
således arbetsmiljöarbetetatt behöver förbättras.

sinI enklaste form riktvärdenkan bestämmas utifrån relativa
frekvenser, d antalet skadetillfällen divideratv s med totala
antalet anställda. Sådana tal beräknade enligt denna metodikgrovakallas jämförelsetal.

För riktvärdenatt skall bli rättvisande och liggakunna till
grund för specifika átgärdskrav krävs att hänsyn till icketas
arbetsmiljörelaterade faktorer såsom ålder.kön och Dessutom bör
värdena baseras på uppdelning efteren grov personalsammansätt-
ning, t arbetare tjänstmän,ochex och arbetad tid, árs-t exarbetskrafter. Sådana tal baserade på bearbetade uträkningarmerikallas fortsättningen riktvärden.

För âtgärdsinriktadeatt jämförelsernabörvara vidare påuppdelas
orsaksfaktorer. olyckorna bör delas på typ olyckaupp tav som exbelastningsolyckor, maskinolyckor, hanteringsolyckor Sjuk-etc.
domarna bör också indelas efter t belastningssjukdomar, aller-exgier, bullerskador etc. För att kunna utnyttjas för tillatt
vägledning åtgärderför bör också jämförelsetalseparata riktvär-
den beräknas förut män kvinnor.och
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mått4.1 Typer av

När gällerdet arbetsrelaterade skador olycksfall eller arbets-
sjukdomar finns huvudsakligen måttdet tre typer ärav som av
intresse:

inom vissantalet fall tidperiodunder bestämden grupp en-
incidens

allvarligheten inträffadede sjukskrivnings-fallen, tav ex-
tidens längd.

kombination exempelvisdessa, multi-fallenen av summan av-
plicerat sjukskrivningstidmed dessas d totala antaletv s
sjukdagar.

Incidens4.1.1

máttenheten påenklasteDen frekvensen skadefall är det totalaav
incidensen. måttantalet ingen informationDetta dockger om

huruvida låg.skadefrekvensen kan hög eller För attanses som
utnyttjas mått pá föreliggerdet ökatett antal arbetsrela-som om

viss mästeterade skadefall för sättas iantalet fallen grupp
relation till anställda vidantalet arbetsstället närings-eller

På erhållssättdetta relativdet kallas frekvens.grenen. som

Viktigt för uträknande finnsär tillförlitligdetta detattav en
uppgift antalet anställda. bättre uppgift års-En antalom vore
arbetskrafter. förändringar i páBetydande storleken kangruppen

tidsperioden,ha skett under den aktuella uppgiftmedan antaletom
individer föreligger frånendast tidpunkt.bestämd Föreliggeren
uppgift individer från tidpunkterantalet flera kan medel-ettom

utnyttjas.värde

Sjukskrivningstidens längd4.1.2

Sjukskrivningstidens ilängd samband med arbetskador eller p g a
innehållerandra informationorsaker allvarligheten i deom

inträffade Uppgift sjukskrivningstidensfallen. längd före-om
ligger först när sjukfall ärett avslutat.

vid utnyttjandeEtt problem sjukskrivningstidens längd attav ar
variabeldenna fördelning.har Majoritetenmycket skeven av

sjukskrivningstiderna är relativt litenkorta del mycketmen en
långa. Utnyttjande variabel sådan fördelning innebärmedav en
särskilda svårigheter när det gäller att fram sammanfatt-ta ett
ningsmátt sjukskrivningsdagar.t medelantal Det mestex
överskådliga lättfattligaoch sättet klassindelningär göraatt en

sjukskrivningstidens längd, enligt följande:tav ex

sjukfrán- SjukskrivningstidAnt. antal dagar
tillfällen än1-7 8-30 31-90 90mer

sjukfrånvaroTotal x x x x
Därav arbetsrelaterad x x x x
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Alternativt indelning påendast ellertanges en grov merex
mindre Pâän dagar. erhållsdetta sätt överblick7 avseendeen
sjukfrånvaron. fördjupadEfter möjligaanalys iorsaker kanen av
vissa sjukfrånvaron liggafall den totala till specifikagrund för
åtgärdsplaner på arbetsställena.

sjukdagarTotala4.1.3 antalet

sjukdagarTotala antalet sjukskrivningstidensantal skadefall x
mått pålängd är skildaett kostnaderna, sjuk-föraspekter,ur

skrivning. mått är känsligt.Detta dock mycket Exempelvis kommer
sjukfall tio månadersett enstaka sjukskrivningmed att upphovge

till lika många sjukdagar sjukfall sjukskrivningdrygt 40 medsom
vecka 7 dagar. värdet páBetydelsen denna kanparameteren av

därför svártolkat.vara

Jämförelsemått4.2

mått på exempelvissom ett hur företag sin arbetsmiljösköterett
måste relativaden iställas relation till någotfrekvensen en-på omständigheternaBeroende finns olika tänkbaranorm. normer.

tillNära liggerhands exempelvis jämförelse med motsvarandeen
siffror samtligabland förvärvsarbetande i Sverige samtligaeller
förvärvsarbetande i näringsgrenen.den aktuella

vanligt sätt jämföraEtt relativ i olikaatt frekvens ärgrupper
relativ risk,studera relativatt id frekvens den studeradev s

dividerat relativ i jämförelsegruppen.med frekevens Engruppen
relativ risk på innebär då så vanligatt arbetskada är dubbelt2
på jämförelsegruppen.arbetstället isom

Arbetsställets4.3 storlek och skadefrekvens

Arbetsställets storlek och skadefrekvens är avgörande förhelt om
meningsfulltärdet riktvärden jämförelsetal.beräknaatt eller
ocksåär långtavgörande för gåDet i uppdelninghur kanman av

respektiveskadetyp skadeorsak.

framgårtabellAv endast 1%2 att alla arbetsställen medav an-
ställda hade än anmälda i genomsnitt âr.arbetsskador10mer per

arbetsställenDessa svarade dock för 25% antalet anställda,av
ungefär miljond Vidare framgår1 arbetstagare. andelenattv s

arbetsställen ingadär eller enstaka ärarbetsskador rapporteras
mycket stor. än 80% alla arbetsställen ingaMer hadeav rappor-
terade skador. 2-ársperiodUnder siffra ungefärmotsvarandeen var
75%.
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indeladeArbetställen antal arbetsskadefallTabell efter2. per
på frånår. genomsnitt sifforsifforna är beräknade underISAsom

perioden 1987-88.

arbetsställen

skadefallantal antal procent

840 230.000
151-9 42.000

1.600 l10-24
0,325- 700

sjukskrivningsdagar inkluderasänskador medenbart 7Om mer
kvarstår mindre anmälda fallän arbetsställen med än 101 000 mer

år.i genomsnitt för ungefärarbetsställen dockDessa svararper
anmälda.d nästan 20% och 30% dearbetstagare,700 000 ca avv s

indeladeArbetställen arbetsskadefall medTabell efter antal3.
år. siffornasjukskrivning är beräknadeän dagars7 sompermer

på frångenomsnitt siffor periodenunder 1987-88.ISA

arbetsställen

antalantal skadefall procent

87O 240.000
1-9 34.000 12
10-24 740 0,3
25- 240 0,1

rimligt beräkna lokalaskadefall förEtt antal observerade att
någonstansjämförelsetal riktvärden bedöms mellaneller 10vara

skadefall.och 20

inte årliga rikt-meningsfullt beräknaFör företag där ärdet att
i genomsnittsvärdenvärden stället beräkna för ellerkan 3-man

5-ársperioder. innebär 3-åriga riktvärdet fördetDetta att 1988
på pábaseras skadefrekvensen motsvarande föroch 19891986-88

ocksåPå så undvikersätt delskadefrekvensen 1987-89 etc. enman
år.slumpvariationer olika Förde förekommer demellanav som

exempelvisarbetsställen, färre än arbetsrelateradehar 10som
riktvärden olikaför skadeorsaker forskadefall kan skadetyper och

viss inomhela branschen eller alla företag med storlek bran-en
beräknas.schen

jämförelsetalriktvärden på genomsnittetberäkna överAtt en
tidsperiodlängre arbetsställehar dock den nackdelen kanatt ett

tidigare missförhållanden.för ärbestraffas detDessutom tro-
ligen pábättre arbetsgivarna 99% alla arbets-att dessa avge

information på jämförba-ställen med hur skadepanoramat utom ser
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arbetsställen. På detta sätt fårra arbetsgivaren bakgrund forenatt genomföra förebyggande åtgärder innan skadorna har uppkommit.
Denna metod har utnyttjats inom yrkesinspektionen i påSkövde
följande sätt:

ISA-uttag för kyrkliga församlingar visar att skador i
huvudsak är belastnings- och fallskador. Frekvensen är
låg antalet församlingar många.men För fåatt enmeningsfull tillsyn vid dylika verksamheter krävs
ytterligare insatser. Vi valde därför ut ett antal
församlingar ca 30 300 och genomförde tillsammansav

regionalamed de skyddsombuden inspektioner därnoggranna
bristeralla i påavseende arbetsmiljön sammanställdes.

Vi fann ett antal för alla församlingar gemensammabrister. Tillsammans med de ISA framtagna riskernagenombildades ett underlag visade på helhetsbildsom en avarbetsmiljöbrister i sitt yttersta fall kundesom leda
till arbetsskador.

på åtgärderKrav ställdes på ialla länet befintliganu
församlingar där arbetsgivaren själv egenkontroll
skulle finna avvikelser från ide arbetsmiljölagen
fastställda kraven och de påpekade eventuellaav ossbristerna. Förenklat vårakan brev till församlingarna

lista för behövliga åtgärder,ses som en förutsatt att
påavvek någon punkt.man i våraStyrkan skrivelser fannsi riskidentifieringen. Våra tillbrev arbetsgivarna

handlade inte enbart de vanliga minimikravenom utan entänkbar skaderisk. Då vi beskrev, för alla inom
församlingarna arbetande människor, bristerna och
riskerna i igenkännbara termer vikunde även ställa krav
på åtgärder där så behövdes.

För att ytterligare understryka vårt allvar med
påpekanden avslutades breven med, viatt hade för avsikt

stickprovsmässigtatt inspektera ett antal
arbetsställen. Svar begärdes in över vidtagna åtgärder
och helt enligt våra intentioner svarade församlingarna
med vad gjorts. På detta sätt nåddessom 283
arbetsställen insatsmed manmånad.en Deav 30en cainspektionerna braett utbyte.gav
Arbetarskyddsstyrelsens rapport 1989:1,
Informationskällor i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.

Presentationsformer4.4

ärDet mycket stor betydelseav jämförelsetalhur riktvärden
presenteras för att full genomslagskraft.ge Det spelar ingen rollhur riktvärdenbra beräknas intede ärsom lätta förståom att ochanvända. riktvärdeEtt ska användas direkt isom det förebyggande
arbetsmiljöarbetet kan inte för måstegrovt samtidigtvara menöverskådligt.vara

grafiskEn presentation, t stapeldiagramex snabb ochger enövergripande bild hur förhållandet ärav mellan olika jämförelse-
tal. bildenOm dessutom kompletteras med antalsmässiga siffror får
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uppfattning inte många gångerbara hur större ellerman en om
mindre något är också mångautan hur är berörda. Det kan tsom ex

fråga åskådliggöra vilkaatt risker finns inomvara om ettsom
arbetsställe. är väsentligtDet vägaatt t kunna överriskex en
för på fåelolycksfall, inträffadebygger fall mot betyd-som en
ligt risklägre för belastningsolycksfall, kanske grundarmen som
sig på många viktigtfler fall. är vidDet all form grafiskav
framställning framgår figurenatt det klart vad betyder. finnsDet

risk för diagram missuppfattas.att ett Fördelen dia-med etten
är läsaren bliratt påuppmärksam de stora dragen inteochgram

i detaljinformation.fastnar

Vid presentation information få bliravseende fall hänvisadav man
till tabellform. exempel nämnasSom kan arbetsställeinformation

mindreför arbetsställen. För arbetsställen fåtalmed endast ett
anmälda årskador slumpvariationernaär för förstora att taper

jämförelsetalfram sig påuppdelat orsaker eller totalt. Envare
enkel sammanställning inträffade tillskador kan storav vara
hjälp.

Figur Riskmönster för arbetsställe jämfört1. med närings-aktuell
samtligaoch näringsgrenar. mått påstaplarna ettgren anger

risksituationen vid Påarbetstället. Y-axeln kvoten mellananges
observerat antal vidskadefall arbetstället förväntatobs och
antal fall arbetställets skadesituation överensstämmer med helaom
näringsgrenens. Siffran vid vidstapeln antal fallanger
arbetsstállet. Vidare mått på näringsgrenen förhållerett hurges
sig till samtliga näringsgrenar. linjenheldragnaDen kvotenanger
mellan antalet i näringsgrenenobserverade fall förväntatoch

i näringsgrenenantal fall risken för näringsgrenenom var
fördensamma näringsgrenar.allasom

Obs
Förv 50

45
40

2.4
Genomsnitt för
näringsgrenen

35
30

25

1.0 ----------------------------------------------------------- --
Genomsnitt för
samtliga
näringsgrenar

1984 1985 1986 Kalenderár1987 1988 1989

figur visas påI l ett exempel presentation för arbetsställeett
där dels arbetsstállet isätts relation till näringsgrenen sam-



31

tidigt den aktuella näringsgrenen jämföraskansom med samtliga
näringsgrenar.På Y-axeln antalet observerade fall föranges
arbetstället dividerat med det antal arbetsstället skull haftsomnäringsgrenensmed skaderisk ObsFörv. vid varje stapel angesockså faktisktdet inträffade antalet fall för varje år.

diagramMotsvarande kan erhållastex för typ olycka eller orsakavtill sjukdom i stället för kalenderår på x-axeln.

Figur Riskmönster2. för arbetsrelaterade påolyckor enskiltett
arbetsställe jämfört näringsgrenen.med olikaDe staplarna
representerar totala antlet olyckor samt uppdelning på olikaenmått påtyper. riskensom vid arbetsstället observerat antalanges

dividerattall Obs förväntatmed antal fall riskenomöverenstämnmer näringsgrenen.med Siffran vid stapeln antalangerfall.

Obs
Förv 12

2.0

60

l O 28
I I I I Genomsnitt för

32 näringsgrenen234
21

E2
å

Figur visar riskmönstret2 hur skulleför ett arbetsställe kunna
illustreras. olikaDe huvudsakliga händelserna jämförtshar med
näringsgrenen. Totalt har arbetsstället något lägre risk helaannäringsgrenen. Jämförelsen påbygger 234 rapporterade olycksfall.
Antalet observerade fall vid staplarna. För olyckoranges orsakade

riskenbrand är däemot nästan gånger såav tre stor försomnäringsgrenen. Även för maskinolyckorna observeras förhöjd riskenmedan belastningsolyckor och hanteringsolyckor har riskerlägre än
förväntat. Ovanstående figur övergripande bild skadesi-ger en avtuationen utan att för mycket detaljer.ge

4.5 Underlag för prioritering tillsynenav

För prioriteringYI:s tillsynen tillgångbehövs till jamforel-av
setal, eller riktvärden, på tgrova arbetsställe eller närings-ex

För att kunna koncentrera singren. påverksamhet de skade-mest
drabbade arbetsställena behöver tillgångde till jámförelsetal på
arbetsställenivá. sinI enklaste form kan tillgodosesdetta genomrelativa frekvenser d iantal fall relation tillv antalets
sysselsatta för enskilda arbetsställen, varefter enligt någotde
kriterium värsta prioriteras. sådangenerellEn lista över
högriskarbetsställen kan kombineras riktademed satsningar genom
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att t arbetsställen specielltmed höga frekvenserex exempelvisavbelastningssjukdomar väljs.

utgångspunkt frånMed ovanstående kan direktsedan on-lineYI ta
fram k arbetsställerelaterade uttag nämare beskrivss nedansom

varjeFör arbetsställe erhålls översiktlig bild informationmeden
arbetsstället, t antal anställda näringsgrenoch enligtom ex SCB.

Figur översiktsbildArbetsställeuttag.3.

ISAY1-UTTÅG ARBETSSTALLETSARBETSSKADOR 1990-01-17

URGNR556019-7138 ORGNAMNNIRSBOBRUKSAKTIEBOLAG
ARBNR1019-6558 ASTNR 19-2633 NAMNVIRSBOVERKEN
ADRESS ORTVIRSBOKOMMUN 1907 SURAHAMMAR

ANTALANST 730.9 1988-12BRANSCH: 730.9 1987-12ENLSCB 38194 ANNANBYGGNADSMETALLVARUINDUST 730.9 1986-12ENLYI
OLYCKOR1000ANST 93 1988 LANET 73 RIKET 51 LANS-.RIKS-FRKVAVSER1987SJUKDOM1000ANST 26 1988 LANET 45 RIKET 28

AR 90 89 88 B7 86 BS BO 83ARBDLYCKOR 51 68 66 7566 60 73DODSFALL
SJUKDOMARANM 14 19 43 37 19 9DODSFALL

framgår figur erhållssom 3 arbetsställets relativa frekvensav
anställda1 000 avseende olyckor respektive sjukdomarper för

tillgängligt år, isenast härdet fallet 1988. frekvens ärDenna
inteoch hänsyn tilltar kön, ålder eller arbetsställetgrov om

t har tjänstemän.stor andelex

relativaDe jämförsfrekvenserna förmed näringsgrenenmotsvarande
pá 5-siffernivá i länet respektive riket för möjligasenast
jämförelseär. finnsDet för- och nackdelar med användaatt länet

riketeller jämförelse. näringsgren iEn länet i vissakansom
fall helt tilleller stor del utgöras det aktuella arbetsstäl-av
let, t Oxelösunds järnverk i Södermanlands län. blir alltsåex Det
naturligt iatt detta fall använda rikets närings-frekvens för

jämförelse.grenen som

någotDet tar ofta tidlängre få relativaatt fram de frekvenserna
riketför hela varför blir hänvisad till något äldre siffror,man

i härdet årfallet för 1987. Avseende arbetsolyckorna har utveck-
lingen över den 10-ársperiodensenaste varit ganska konstant,
varför detta inte någotutgör stort problem. När det gäller anmäl-
da arbetssjukdomar måste hänsyn tilltas den ökande vidtrenden
jämförelsen.

ytterligareSom hjälpmedel vid analysen lämnas antalet anmälda
arbetsolyckor respektive arbetssjukdomar för år bakåtett antal i
tiden avseende arbetsstället. är alltså möjligtDet delsatt
kontrollera jämförelsen rimligär för angivet år,om dels beräkna

relativa frekvenser förnya arbetsstället.
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företagetOm omorganiserats periodenunder framgår detta vanligen
tydligt stora plötsliga förändringar i siffrorna.genom Sådana
förändringar kan även påtyda speciella insatser från arbetsstäl-

sida,lets informationskampanjt lett tillex en allaattsom
bullerskador anmälts. För dennaatt typ arbetsställeinformatio-av

ska utgöra hjälpmedelett i internkontrollennen krävs att utveck-
lingen kan följas år frán âr.

För arbetsstället kan olyckorna sjukdomarnaoch delas páuppålder, kön, och sjukskrivningstid mer mindreellergrov än envecka.

Figur Arbetsställeuttag.4. Fördelning på ålderkön, sjukoch
skrivningstid

ISAYl-UTTAG ARBETSSTALLETSARBETSSKADOR 1990-01-17
ARBNR1019-6558 ASTNR19-2633 NAMN VIRSBOVERKEN
AVSERAR 1967 ANTALDODSFALL

ALDER-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 TOTALTANTALSJUKDAGAO
7 K- 2 2M 11 55 3 4 298 K 1 l 3- 6 l 12M 3 B 7 4 1 23

TOTALT 151 17 20 7 b 6b
ANTALSJUKDAGAs TOTALT7 K- 1 1M 3 1 4B K 3- 10 6 6 2 27M 2 4 3 2 11

TOTALT 3 15 12 9 4 43

Figur visar4 t arbetsskador minderårigabland förekommerex om
eller andelen olyckor respektive sjukdomar ärom hög bland kvinnor
eller I eller finnsISA ingen informationCFARunga. antalomanställda fördelade efter kön ålderoch varken för arbetsstället
eller näringsgrenen ingavarför relativa frekvenser kan beräknas
på denna nivå. För sådana uppgifter hänvisas till företagets egenpersonalstatistik.

För att arbetsskadeinformationen ska användbar i det förebyg-vara
gande arbetsmiljöarbetet mâste t olyckorna kunna pådelasex upphuvudsaklig händelse, kroppsdelar, maskiner sjukdomarnaoch pá
orsak och eventuellt diagnos.
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figur framgårAv fördelningen5 på huvudsaklig händelse tvåför
år.

Figur Arbetsställeuttag.5. Fördelning på huvudsaklig händelse

159Yl-UTTRG ARBETSSTALLETSQRBETSOLYCKOR l990-01-17
1019-6558ARBNR ASTNR19-2633 VTRSBOVERKENNAMN

HUVUDSAKLIGHANDELSE 1988 1987
ELOLYCKA. . . . . . . . . . .. . . . . . . .BRAND.EXPLOSION,SPRANGNlNG 1. . . . . . . . . .KONTAKTKEMISKTANNE . . . . . . . . . . .KONTAKTVARMEKYLA 7 3. . . . . .. . . . . . . .FALL TOTALT 4 3. . . . . . . . . . . . . . . . .-FALL TILL LAGRENIVA 2 1. . . . . . . . . ..FEL-.SNED-,SPIKTRAMP 1 1. . . . . . . . . . . . .KONTAKTMEDFOREMALI VILA 8 9. .. . . . . . . .TRAFFAV FLYGANDEFOREMALSPRUTO.D. 10 b. . . . .TRAFFAV FALLANDEFOREMAL 12 9. . . . . .. . . .KONTAKTMEDFOREMALI RORELSE0.0. TOTALT. 13 19. .-KONTAKTMEDRORLIGMASKINDEL. 9 14. . . . . . .-PAKORD.FORDONUNDERFARD 2 2. . . . . . . .-SLAG,SPARKFRANDJURPERSON 2 2. . . . . . . .OVERBELASTNINGKROPPSDELTOTALT. 4 7. . . . . . .-OVERBELASTNINGKROPPSDELLYFTBARNXNG 4 4.HANTERINGSOLYCKA 7 10. . . . . . . . . . . . . . .OVRIGT 1. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .TOTALT 68 66. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Fördelningen på olika typer olycksfall överblickav ger en av varförebyggande åtgärder i första hand bör sättas in. För avgöraatt
hur arbetsstållet ligger till jämförelsekan näringsgrenenmed
göras. hjälpMed relativa frekvenser för nåringsgrenen beräknasav

mångat hur olyckor viss typ arbetsstålletex skulle haav en omdet haft risk hela Sådanbranschen. informationsamma kansom grov
tas fram hjälpmed information i förutsattISA antaletav att
anställda är korrekt.

Ytterligare åtgärdsinriktad information erhålls enligt figur 6,
där uppdelning görs efter maskiner,deen verktyg, kemiska ämnen

har bidrauppgetts tillm olyckan.m som

bildenhärDen fördelningen i huvudgrupper ärdet sedananger menmöjligt gå vidareatt inom och ta fram t olycksfall ien grupp ex
samband vissmed stationär maskin. Fördelningen på inverkandeen
faktorer uppfattning vad orsakar flest inomger olyckoren om som
arbetsstället. ärDet däremot inte möjligt sig någonuttalaatt omnivå t det är hög frekvens vidolyckor maskin videx om det harA
arbetsstället jämfört näringsgrenenmed möjligthelhet. ärDetsomgå ytterligareatt erhållaett steg och information i klartext for

enskild skada.en
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Figur 6. Arbetsställeuttag fördelning på yttre faktor.

ISAYl-UTTAG ARBETSSTALLETSARBETSOLYCKOR 1990-01-17
ARBNR1019-6558 ASTNR19-2633 NAMNVIRSBOVERKEN

ANGEKDDFORDE YTTREFAKTORER
FORVILKA YTTERLIGAREUPPDELNINGONSKAS

VTTREFAKTORERHUVUDGRUDPER 1988 1987
0 HANDHALLENMASKINVERKTYGELLERREDSKAP 11 9.LYFT-ELLER1 TRANSPORTANORDNING.FORDON,TRAKTOR.TRUCK,FARTYG.FLYGPLANE D 8 9.............. .ANNANMASKINSTATIONARELLERMOBIL 16 20. . . . . arâmumirioá .MASKINDELTEKNISKTHJALPMEDELI OVRIGTSAMTVAPENOCH 2.ELEKTRISKUTRUSTNING. . .. .......ROR. FLAKT, PUMP, TRYCKKARL,DANNAFASTBEHALLAREE D 1. . .BYGGNADSDELELLERMOTSVARANDEDEL IPA FARTYGFORDONANNANKONSTRFASTELLERLDS INREDNINGBETONGFORME D. MARK.STALLNING.STEGE 4 3.MATERIAL,EMBALLAGE.BYGG-OCHKONSTRUKTIDNSELEMENT,OVRIGAPROD 24 21.KEMISKAAMNEN,FYSIKALISKAELLERBIOLOGISKAPAKTORER.DVRIGAPROD 3 3.PERSONBURENUTRUSTNINGOCHOVRIGAFAKTORER. ..........

TOTALT 58 66

Arbetssjukdomarna delas misstänktaefter den orsakupp som angespå arbetsskadeanmälan. För få såatt bra beskrivning sjuk-en avdomsfördelningen möjligt olikahar variabler kombineratssom i
figur 7.

Figur Arbetsställeuttag.7. Fördelning på misstänkt orsak

1sAvx-UTTAG ARBETSSTALLETSARBETSJUKDOMAR 1990-01-17
VIRSBOVERKENARBNR1019-essa ASTNR19-2533 NAMN

1997 1986 UIAGGNOSGRUPP 1987 avseORSAK
BELASTNING. 39 az lNFEKTI0NSSJUKD0MR-. . . . -. . .-avse a a TUMORER 1. . . . . .. . . . . . . . . . .DSYKXSKASJUKDOMAR-NACKE. 18 X3. . . . . . . . . - -NERVSYSTSlNNESORG.SJD-AxEL,ARM a 7 1. . . . . . .. c1RKULATx0Ns0RG.sJo.-HAND 4 1.. . . . . . . . . .-HOFTLED.BEN. ANDN1NGSORG.SJD. 11. . . . . . . . .ORSAK. MATSMALTNINGSORG.SJDKEMXSK 4 3 1.. . . . . .-EKSEM. 3 2 URO-GENlTALORG.SJD.. . . . . . . . . .HuD.uNoERHuos.sJD. 3 2.ALLERGI. 1. . . . . . . . . .-ASBESTRELATERAT MUSKLER.SKELETTSJUKD. 34. . . . SYMPTOFULLST.BULLER 41. . . . . . .. . . . . . -V153gT1oNER YTTREVALDFORGlFT.. 1,, .FYSIKALISKAFAKTOER OVRXGTANDRA . - - - -. - -SMITTA. UPPGIFTERSAKNAS3. . . . . . . . - - -PSYKDSDCIALA TORERFA 1. .ovntst UPDGIFTSAKNAS. TOTALT 37TOTALT 43 37 43

figurenAv framgår t antal belastningssjukdomarex kroppsdelperkemiskteller orsakade sjukdomar med uppdelning på eksem, allergi
och asbestrelaterade sjukdomar. Även fördelning efter diagnosenredovisas.

För fåatt jämförelse näringsgrenenmeden grov används även här
den relativa frekvensen för näringsgrenen för beräknaatt för-
väntat antal arbetssjukdomar viss orsak, dvs mångahurav fall

skulle få med hela näringsgrenensman frekvens.
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lämpligtkan göra sammanställningarDet att över viss typvara av
arbetsställen inom näringsgren jämföraoch övrigamed arbets-en

inomställen näringsgrenen. På erhållsdetta sätt måttett grovt
på skadepanoramat Åtgärdsinriktadeför dessa arbetsplatser. jämfö-

erhålls pårelsetal sätt för större arbetsställensamma som genom
uppdelning efter händelse,t yttre faktor misstänktellerex

även avsnittorsak.Se 4.3

för påUnderlag krav arbetsställets åtgärdsplane-4.6 allmänna
ring

internkontrollen ingå skyldighetI för arbetsgivaren attavses en
sin situationanalysera sjukfrånvaro,avseende arbetsskador,

personalomsättning För arbetsgivarenatt löpande ska kunnamm.
sinanalysera skadesituation krävs tillgång till jämförelse-egen

tal för den branschen.egna

arbetsställerelaterade informationenDen redovisades i avsnittsom
sägaskan utgöra minimum4.5 informationett arbetsgivarenav som

behöver sittför lokala skyddsarbete. Arbetsgivaren självkan
jämföra sin arbetsskadesituation hjälp officiellmed statistikav
eller beställa specialstatistikatt från småt FörISA.genom ex
arbetsställen kan lämpligtdet jämföraatt med andra arbets-vara

fåställen inommed anställda den aktuella näringsgrenen eftersom
arbetsmiljöförhållandena kan olikamycket mellan ochstoravara
små företag.

För arbetsgivarenatt ska sina åläggandenfullgöra prioriteraoch
olika åtgärder behövs betydligtofta statistiknedbruten tmer ex

olikaavseende avdelningar inom arbetsställeett eller olyckor
tillknutna speciell maskin. är viktigtDet dock vissatten

basinformation är så konstruerad blir jämförbardenatt med mot-
för näringsgrenen.svarande t ex

tidigareSom krävs för beräkningsagts arbetsställerelateradeav
riktvärden åtminstone observerade10 fall arbetsskadaav

sjukdom.olycksfall innebärDetta+ att endast drygt 2.000 av
alla arbetsställen möjlighet sådanahar göra beräkningar.att
Troligen utnyttjar många arbetsgivaredessa redan arbetsskade-av

i sittpanoramat förebyggande arbete.

viktig idel internaEn det arbetsmiljöarbetet måste alltid vara
följa enskildaatt de arbetsskadefallen inoch sättasnarastupp

åtgärder för förhindraatt upprepning. på rapportering, iKravet
arbetsskadeanmälan, sådana överväganden bör skärpas.av

Utveckling arbetsställeinformation4.7 av

För arbetsgivarnaatt ochYI ska sinakunna basera påanalyser
jämförbar information t utvecklad form nuvarande arbets-ex en av
ställerelaterade måste uppgiftenuttag antal anställda förbätt-om

och noggrannt uppdateras. Informationen känsligärras för föränd-
ringar i näringslivet omorganisatoner.t vidAntalet anställdaex
vissa arbetsställen inom byggindustrint ändraskan mycketex
snabbt. För stabila arbetsplatser inte är småför utgör densom
arbetsställerelaterade informationen viktigt hjälpmedel iett
tillsynsarbetet vidunderlag diskussioner arbetsgivaremedsom m
fl det lokala skyddsarbetet. Informationen ocksåkan utgöraom ett
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basmaterial för arbetsställets prioritering internadetegen av
skyddsarbetet.

Nuvarande underlag behöver vidareutvecklas framför allt vad gäller
presentationsformerna för bliatt det ska användarvänligt. Imer
stället för redovisadede bilderna i tabellform bör framställ-
ningen bygga pá grafiska illustrationer jämförelser med tav exnäringsgrenen. Det ska lätt fåatt uppfattning hurvara en avarbetsstället ligger till jämfört med vilkabranschen och typer avskador uppvisar störst risker, dsom ska koncentrerav s var man
de förebyggande åtgärderna. förutsätterDetta att systemet har
inbyggda jämförelsetal. sådant utvecklingsarbeteEtt pågår för
närvarande vid vidareISA se Arbetarskyddsstyrelsens rapport
1989:3, instrumentISA i det förebyggande arbetsmiljöarbetetsom -försökett med statistikuttag på persondator

arbetsställeuttagDe finns tillgängliga i dag täcker enbartsom
information arbetsskadorna.om

är önskvärtDet informationenatt den kompletteras uppgiftermed
sjukfrånvarototal möjligen ocksåoch förtidspensioneringarom på

sätt för arbetsskadorna.samma Avseendesom personalomsättningen
får företagen själva stå informationen.för den

4.8 Underlag för på åtgärdplaneringsärskildkrav på arbetsstäl-
let

nämntssom finns lång rad faktorer kan tänkas påverkaovan en somincidensen arbetsolyckor arbetssjukdomar,och inteav harmen somdirekt med arbetsmiljön att göra. För jämförelsetalatt skall
kunna utnyttjas till differentieradeatt ställa åtgärdskrav ställs
högre krav på ännoggrannhet avsnitt och4.5 4.6. Dettaovan
innebär att effekten påverkarfaktorer studeratett utfallav som

inte är primärt intresse i måste elimine-men som sammanhangetav
Utnyttjande riktvärden åtgärdsinriktadeförras. krav ställerav

också ökade krav på kvaliteten i utnyttjade informationskällor-de
na.

Ålder är påverkarfaktor risken för arbetsskada. riskenen Attsom
för arbetsolycksfall áldersberoendeär framgår figurerna 8avrespektive 9. Detsamma gäller för arbetsrelaterade belastnings-
sjukdomar, figur 10.se
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Figur Antal anmälda8. arbetsolyckor förvärvs-per10.0oo
arbetande sjukskrivningstidetter födelseår.och

Kvinnor.1985-1986. Totalt.

Antal per 150
10 000
förv.arb.

1-7 dag180 3-30dag--
31-90dag- -
91--dag40

Födelseåro . . 1 . . .1961-65 1951-55 1941-45 1931-35 1921-25
1956-80 1946-50 1936-40 1926.30

Figur förvärvsÅanmäldaAntal9. arbetsolyckor 10 000per
arbetande sjukskrivningstidefter födelseår.och
1985-1986 Män.Totalt..

Antal per 550
10 000
förv.arb. 440

33° 1-7 dag-
8-30dag--92° 31-90dag- .
91. dag.....110

--j Födelseåro I i1961-65 1951-55 1941-45 1931-35 1921-25
1956-60 1946-50 1936-40 1926-30
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Figur anmälda belastningssjukdomarAntal10. förvärvs-10 000per
kön födelseår.arbetande efter och 1980-1984

°Amn
PO .ac10000

150tömub

4O

Kwmø,n annu..mo

80 Födelseår

Åldersfördelningen inom arbetsställe således påver-ett kommer att
antaletka arbetsrelaterade Riktvärdet måsteskadefall. därför

uträknat på sådant sådant sätt inte påverkasett att detvara av
speciella ålderssammansättningenden vid visst arbetsställe.ett

finns skilnadeDet stora könenmellan gällervad arbetsrelaterade
skador. deAv olycksfallen till105.000 rapporterades ISAsom
under inträffat1988 har ungefär 75% bland män, och de 37.000av
misstänkt sjukdomsfallenarbetsrelaterade 60%rapporterades av

Skillnadernamän. framgårmellan könen också figurerna 6-8.av
innebärDetta tillatt bara hänsyntar antalet anställdaom man

uppdelning på kön jämförelsetalriktvärdenutan bli missvi-kan
Försande. utnyttjas till vägledningatt kunna åtgärderför bör

jämförelsetalriktvärdenseparata räknas kvinnor.för mänut och I
mån jämförelsetalriktvärdenden beräknas för mäntotalen +

kvinnor måste riktvärden åldervad gäller påberäknasp s soms
sådant intesätt blirett de speciellaatt beroende den köns-av

fördelningen vid arbetsstället.

finns flertal matematiskaDet ett för eliminerametoder att effek-
störande Traditionelltten faktorer. utnyttjas inom epidemiolo-av

gin metod kallas standardisering antingen indirekt standar-en som
disering direkteller standardisering. Båda är matematiskttyperna

relativtenkla och lättförståeliga. indirekta standardise-Den
ringen lämpar sig bäst i detta sammanhang eftersom den kan utnytt-
jas för studier arbetsställen förhållandevis fåmed arbets-av
skadefall.

Indirekt standardisering innebär relativadenatt frekvensen
iskadefall jämförelsepopulaltion multipliceras med antaleten

individer på På såt arbetsstället. erhållssätt förväntatex
antal skadefall förE arbetsstället. är alltsåDetta det antal
fall kan förväntas för arbetsstället sannolikheten försom om en

är likaskada där i jämförelsegruppen.stor För undvikaattsom
påverkasresultatenatt ovidkommande ålderfaktorer, ellertav ex
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kön, stratifieras med avseende på sådana, d beräkningarna skerv sför varje åldersgrupp separat varefter summering sker över samt-liga åldersgrupper. måndenI det bedöms betydelse kan strati-avfiering göras för ytterligare faktorer, även nedan. kanskeDetseenklaste sättet förmedlaatt informationdenna är att helt enkeltjämföra arbetsställets observerade skadefall med förväntat antalskadefall. Alternativt beräknas kvoten mellan observerat antalfall O och förväntat antal fall vilkenE brukar benämnas
Standardized Incidence Ratio SIR och är mått påett den relativarisken. relativaDen risken är således den faktor risken isomjämförelspopulationen skall multipliceras med för få riskenatt
för arbetsstället. relativ riskEn på två innebär då riskenattför ett skadefall är dubbelt så hög för arbetsstället försomjämförelsegruppen.

finnsDet ett flertal matematiskt sofistikerade metoder förmerjämföraatt olika påbygger attgrupper ansättersom denmanrelativa frekvensen funktion ett antalsom en vilkaparametrar,av
sedan skattas utifrån de data föreligger. påEttsom exempel dettaär logistiskk regression där relativas frekvensen antages varaexponentialfunktionen ett antal parametrar.av iParametrarna
modellen skattas på sådant sätt att den ansatta funktion stämmerså bra överens tillgängligamed data möjligt. skerDetsom exem-pelvis minsta-kvadratskattningkgenom s eller maximum-likelihood-
skattning. Det värde erhålls på parametern försom arbetsställe

då mått påett effektenger denna. värdeDet erhålls påav somövriga parametrar exempelvis ålder är ofta mindre intresse,avdessa ingår vanligen i modellen endast för undvikaatt skillatti åldersfördelningnader mellan den exponerade jämfö-ochgruppenrelsepopulationen skall snedvrida skattningen effektenav avexponering jämför vad gäller stratifiering vid indirektovan
standardisering. Nackdelen med dessa metoder är inteatt de gerintuitiva förståelse församma vad det är räknats fram samtsomatt det krävs avancerade statistiska programpaket för utföraatt
beräkningarna.

Då det bedöms central betydelsevara uträkningenattav prin-ärcipiellt enkel förefaller indirektaden standardiseringen denvarametod är bäst lämpad för beräkningsom riktvärden.av

Av central betydelse vid beräkning jämförelsetal är vilkenav normjämförelsegrupp väljs. Jämförelse således- kansom pågöras-olika sätt, två sådana sätt presenteras nedan.

1. enskiltEtt arbetsställe jämförs med hela näringsgrenden
vilken arbetsstället tillhör. sådan jämförelseEn kompletteras
lämpligen med uppgift hur näringsgrenenen förhåller sig tillom
samtliga förvärvsarbetande i riket.hela

2. enskiltEtt arbetsställe jämförs med samtliga förvärvsarbetande
i hela riket. Effekten den speciella personalsammansättningenav
skulle kunna elimineras, enligt metod för åldern,samma som genomstratifiering avseende arbetare tjänstemän, eller för påyrke 2--eller 3-siffernivå.

Hänsyn skulle kunna tilltas olika faktorer, bl påyrke, ettasådant sätt att t banker och skulle jämförasex kunnagruvor med
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måttstock. Det kan vidaktuellt införan-ett eventuelltsamma vara
differentieradede arbetsgivaravgifter.av

Diskussion metod4.9 av

Ingående variabler4.9.1

tidigare framgått måste vidsom analyserna ålderhänsyn tilltas
Vidkön. sammanfattningsmåttoch t avseende alla arbetsskadorex

åldersfördelningenär olika belastningsskadoravseende t ochex
fallolyckor. sofistikeradeMed analysmetoder kan störretaman

till sådanahänsyn skillnader vid Åän metoder. andramer grova
sidan förlorar då i förståelse lättfattlighet.och Riktvärdetman

ocksåkan intryckkomma att större precisionett än vad detge av
i verkligheten har bakgrundmot den osäkerhet i data före-av som
ligger.

önskvärt tillDet hänsynatt ta antalet fall tillrelateratvore
tid riskunder tid individd den verkligen har arbetat.v s en

är förmodligen bättre relateratDetta än antalet fall till antal
har framförDet allt vad gäller olycksfallsforskningpersoner.

framhållits ju mil bilatt t fler kör desto större ärex man
risken inträffar.att olycksfallett också påhar överförtsDetta
arbetsmiljöområdet.

finns dock undersökningar visarDet riskenatt t för be-som ex
lastningsskador likaär årsstor efter fem anställning såväl för
heltidsarbetande halvtidsarbetande sömmerskor. Vid presenta-som
tion riskvärden kommer andelen hel- deltidsarbetandeoch troli-av

ofta förklaring tillatt tas skillnader.eventuellagen upp som en
Därför önskvärt åtminstonedet redovisaatt kunna arbetsstäl-vore
lets respektiveandel hel- deltidsarbetande årsarbetskraf-eller
ter.

Olika arbetsuppgifter olika riskeryrken råkahar för föratt ut
arbetsrelaterade skador. gäller yrkesställningsakSamma Yrkes-
relaterade arbetsolycksfall. Riskidentifiering hjälpmed ISA.av

Arbeten särskildaI: för hälsorisker, Bilagedelutsatta B. Rapport
inom arbetsmiljökommissionens kartläggning. Stockholm, 1989. samt
Yrkesrelaterade belastningsskador. Riskidentifiering hjälpmed av

särskildaISA. I: Arbeten för hälsorisker,utsatta Bilagedel C.
inom arbetsmiljökommissionensRapport kartläggning. Stockholm,

1989..

utnyttjarOm branschgenomsnittet för jämförelsetalatt beräknaman
för ett arbetsställe jámförelsetalkommer detta bli beroendeatt

personalsammansättningen på företaget. Ettav LKAB:s arbets-av
iställen mångaNorrbotten har avsevärt fler iarbetstagare hög-

riskyrken än i FöljaktligenLKAB Stockholm. måste hänsyn tilltas
arbetsställets personalsammansättning vid beräkning riktvärden.av

Eftersom alla arbetsställen associeras näringsgren,med vilkenden
omfattar arbetsställets huvudsakliga sysselsättning detoch kan
krävas relativt små förändringar för näringsgren,bytaatt talar

ocksådetta för hänsyn måste tillatt tas personalsammansättning
för få jämförbarhetatt olikamellan arbetsställen inom samma
bransch. Ett exempel kan bilförsäljning-t bilreparation,vara ex
där arbetsskaderisken är avsevärt större för bilreparatören
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jämfört bilförsäljare.med Om enbarten utnyttjade bransch-mangenomsnittet för att riktvärden,ta fram skulle ett arbetsställe
att förändra sin verksamhetgenom kunna utnyttja branschgenom-

snittet för bilreparationer istället lågriskbranschenför bilför-
säljning på såoch sätt komma framståatt relativt sett brasom urarbetsmiljösynpunkt.

Precision4.9.2

iFel mätmetod brukar delas i tvåen komponenter delsupp sys-tematiska fel och dels slumpmässiga fel. Slumpens betydelse för
utfallet mätning ikan allmänhetav korrekten bedömas och hante-

med sannolikhetsteoretiskaras modeller. är iDet allmänhet av-sevärt svåraremycket att hantera frågan eventuella systematis-omka fel, d finns sådana fel och hurv s stor betydelse ihar såde
Fråganfall. systematiska fel kan också formulerasom i termer avverkligen mäter det sigom man tror mäta.man

systematiska4.9.2.1 fel

registrerasI ISA anmälda fall misstänkt arbetsskada, vilketavinte är detsamma inträffade fall arbetsskada.som kanDetavsåledes finnas systematisk skillnad mellan ien data ISA och
verkligen inträffade arbetsskador. sådan avvikelseEn kan prin-
cipiellt innefatta både ett bortfall underrapportering och- enöverrapportering. föreliggerDet inga studier säker infor-som germation täckningsgraden i ISA. påom Beroende ändamålet för utnytt-jande uppgifter ISA kanav ett eventuellt bortfallur olikaha
betydelse. de fallI utnyttjasISA för jämförelse mellan olika

är ett eventuellt bortfall integrupper nödvändigtvis ett allvar-ligt problem. tOm eventuell underrapporteringex en är lika stori alla påverkar inteden vid jämförelsegrupper mellanen grup-t arbetsställen inom näringsgren.per, ex Felaktighet vidsamma enjämförelse uppstår först föreliggerdet skillader iom rapporte-ringsbenägenhet.

skillnaderEventuella i rapporteringsbenägenheten kan dock varaett allvarligt problem. undvikaAtt rapportering arbetsskadoravskulle kunna sättett döljaatt arbetsmiljöproblem.vara Omvänt
skulle aktivtett arbetsmiljöarbete kunna medföra att arbetsskador

irapporteras högre utsträckning än genomsnittligt.

Slumpmässiga4.9.2.2 fel

Olyckor liksom sjukfall olika typ, orsakade arbetsmiljönav aveller något inträffarannat, inte jämnt i tiden även risken föromskada är konstant under längre tid, påverkarslumpen ocksåen
resultatet. I vetenskapliga sammanhang där utifrånattman avserempiriska data skatta intensiteten i riskden ligger tillsominträffadegrund för skadefall är sannolikhetsteoretiska modeller
för beräkning slumpens betydelse grundläggandeav betydelse.avVanligen beräknas i dessa sammnahang ett k konfidensintervalls

med förutbestämd osäkerhet innehållersom en det sanna värdet
på risken.

administrativaI sammanhang är sådantett strikt förfarande
knappast aktuellt, viss hänsyn till slumpen måsteen dock tas. Detmåste därför finnas nedre gräns för det antalen fall motive-som

5 10-0675
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åtgärder. Med detta synsätt är inte möjligtt motiveraattrar ex
på åtgärderkrav även tvåett eller fall skulle klartom vara mer

än utifrånvad kunde förväntas riktvärdet. tillDetta ledersom
begränsningar i möjligheten jämföra observerat utfall riktvär-med
den avseende arbetsställen där fåtalendast ett skadorgrupper
inträffar. förlänga periodenGenom att kan detta problem motver-

dåkas, nackdelen är bedömningenatt hur arbetsmiljön övervakasav
på siffrorkommer delvisatt grundas är föråldrade.som

Å sidanandra kan säga ävenatt ellerett ett skade-man om par
jämförtfall, exempelvismed förväntade riktvärdetänkt0.2

skulle kunna resultat såett slumpen iotur har devara av - -inträffathändelser vilket ialla sig motivera på åtgär-kan krav
ävender efter fåtal inträffadeenstaka eller ett fall.

INFÖRANDE RIKTVÄRDEN5. AV

Användning riktvärden i arbetsmiljöarbetet måsteav ses som en
långsiktig åtgärdskravendär skärpaskan differen-ochprocess
tieras i takt med nödvändiga informationsunderlagenatt de utveck-

redovisas ilas. Nedan form trestegsraket förslagav en om
successiv introduktion riktvärden.av

dagens finns uppgifteromI ISA-system såvälarbetsskador, olyckor
sjukdomar, redovisade Vissarbetsställe. arbetsstállerela-som per

informationterad on-line.kan framtas Härvid erhållsYIav en
jämförelse arbetsställets skadefrekvens med branschens frekvensav
för länet respektive riket.

Anmälda ocksåarbetsskador fördelas på ålder,kan sjukskriv-t ex
ningstid nivå,grov huvudsaklig händelse, yttre faktorer och for
sjukdomarna diagnos misstänktoch orsak.

krävs utvecklingsarbeteDet fåett för att fram relevant bak-
grundsinformation beräkningoch för åldersstandar-köns-ochav
disrerade riktvärden. Bakgrundsinformationen erhållasskulle kunna

vidareutvecklingen nuvarande arbetsställeregistergenom CFARav
Uppgifternaoch ocksåABAS. skulle kunna uppdateras genom enårlig återkoppling arbetsställerelaterade riktvärden, därav

arbetsgivaren korrigerarkontrollerar och eventuella felaktighe-
ter.

Vidare måste sjukfránvarostatistiken vidareutvecklas inom ramen
för iFAS90-arbetet och samarbete med bl ISA. Eventuellt kana
också information förtidspensionerade inkluderas.om

kommerDet krävas informations-att stora och utbildningsinsatser
såväl yrkesinspektionensför personal för berörda påsom personer
arbetsställenivå riktvärdena ska kunna utnyttjas på ända-ettom
målsenligt sätt.

För-5.1 och riktvärdennackdelar med

På sikt riktvärdenkan succesivt införas liggakan till grundsom
för differentierade åtgärdskrav.

Här i någrapunktform för- respektive sådanaanges nackdelar med
riktvärden. Allmänt kan sägas att effekterna är beroende vilkaav
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ytterligare styrmedel kopplas till riktvärdena ochsom att
arbetsmiljöns påverkankomplexa på hälsan inte fångaskan i ettfåtal riktvärden.

Fördelar

Företaget får mått påett stårhur det sig i jämförelse med
företag iandra branschen

Riktvärden underlag för konkreta arbetsmiljöförbättringarger

Åtgärdsinriktade riktvärden stöd vid utarbetandeger avåtgärdsplaner

Riktvärden enligt nivå specielltoch2 nivå fungerar3 som endrivkraft succesivtatt risknivángenom pressa ner

Utgör styrmedel med betydande páeffekt arbetsmiljön medmenväsentligt mindre risk för utslagning minskadoch anmälnings-
benägenhet än vissat ekonomiska styrmedelex

påvisaAtt kunna god arbetsmiljö är bra fören PR arbetsstäl-
let vilket t har betydelse vid nyrekrytering iex och kon-
kurenshänseende

jämförelsetalrelevantaGer för akuta skador eller skador med
korta latenstider vilket utgör majoriteten alla anmäldaav
arbetsskador.

åtgärdsinriktadGer information för prioritering YI:sav
verksamhet

Riktvärden är pedagogiskt bra metod.en
Nackdelar

Riktvärden avseende påarbetsskada arbetsställenivá går
endast tillämpaatt för uppskattningsvis 1% alla arbets-av

ställen även flerársvärden används. För övrigaom arbets-
ställen kan endast branschjämförelser göras

Risk för riktvärdetatt i sig blir slutmålett och att de
faktiska arbetsmiljöbristerna ikommer bakgrunden. Arbetsmil-
jön kan ha bristerstora siffror.trots bra

Jämförelser olikamellan arbetsställen kan bli missvisande.
páDet beror inomatt och bransch kan de bakom-en samma

liggande riskförhållandena för olika arbetsuppgifter varaolika.mycket Jämför t allmänläkarmottagning lång-medex
várdsklinik vad gäller risk för belastningsolyckor

bidra tillKan minskaatt benägenheten att anställa arbetsta-
med funktionsnedsättningar.gare

Dåliga arbetsmiljöer vid enskilda inomenheter ett arbets-
ställe kan försvinna i statistiken, medan helheten bra utser

passiviserandeKan verka ligger bättre än riktvärdetom man
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6. INFORMATION OCH UTBILDNING

För höjaatt utveckla nivånoch i företagens interna arbete med
analyseraatt skadepanoramat avseende sjukfrånvaroarbetsskador,
behövs metodutveckling,etc utarbetande handledningar ochav

informationsmaterial. Huvuddelen alla arbetsställen 80-99 harav
någotendast någonenstaka arbetsskada även över längreom ens en

period. För dessa arbetsgivareatt átgárdspla-ska kunna upprätta
insätta åtgärderoch förebyggande pågrundade ett skadepano-ner

för t hela branschen krävs sådandet anpassad informationrama ex
till arbetsgivarna.Informationen måste överskådligt presente-vara

i grafiskrad t lättförståeligform samtidigtochex den tarsom
tillhänsyn kön ålder.t och Skadepanoramat inom ett antalex

jämförbara arbetsställen förändras långsamt,bara varför denna typ
information visskan fram periodicitet.Entas med lämplig formav

sådan informationför är korta faktablad liknandemed utformning
riskdatabladnuvarande iavseende skador samband medsom en spe-ciell maskin. olika branschorganisationernaDe skulle kunna vara

instans, utvecklar förmedlaroch denna typ underlag.en som av

hur enkeltOavsett utformad informationdenna är kommer det att
krävas informations-stora utbildningsinsatseroch såväl för
yrkesinspektionens personal för berörda på bransch-som personer

arbetsställenivåoch jämförelsetalenriktvärden ska kunnaom
utnyttjas på ändamålsenligtett sätt. informationDenna och ut-
bildning omfattar bl kunskap hur ska tolka siffror rätt.a om man

fällor iochDe fel data inte tillkan hänsyn vidta analyser-man
måste vid tolkningenbeaktas jämförelsetal riktvärden.ochna av



Förord

Betydande har årenunder påsatsats forskningresurser och
utveckling inom bullerområdet. bidragitInsatserna har till
ökade kunskaper när det gäller avgöra skadlig inverkanatt

buller bidragitoch till i finnsatt det dag tekniskaav
lösningar på problemen.

Arbetarskyddsstyrelsens bullerförskrift AFS 1986:15
innehåller regel iatt företag där bullret överskri-en om
der bestämd nivå särskildaskall planeren upprättas för

elimineraatt bullret. regleringsformDenna intehar prö-
tidigarevats inom arbetsmiljöområdet. Mot bakgrund avbl.a. förslag till kommissionen från cheferna för arbetar-

skyddsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen riksförsäk-och
ringsverket generella åtgärdsplanerkrav iom delom som enföretagens och förvaltningarnas internkontroll arbets-avmiljöarbetet kommissionenfann det angeläget utvärdera-att
effekterna bullerföreskriften.av

Syftet med den här rapporten, utarbetats arbetar-som av
skyddsstyrelsen, såledeshar varit att utvärdera effekterna

insatserde gjorts på bulleromrádet redovisaav ochsom
vissa erfarenheter åtgärdsplaneratt använda iav medelsomföretagensförvaltningarnas tillsynsmyndigheternasoch
arbete.

utgjortRapporten har ett underlag kommissionensför över-
väganden och förslag rörande ändringar i nuvarande regel-
system.

LeijonAnna-Greta
ordförande i arbetsmiljökommissionen
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åtgärder bullenområdet.Utvärdering inomav

Innehållsförteckning

Förord.

Innehållsförteckning.
.

Sammanfattning
..

Synpunkter bullerproblemet.på.
utredningenGenomförandet av.

89-07-05Arbetsmiljökommissionens skrivelseBilaga
bilaga 89-05-24,jämte

till för skyddsingenjörer.7. Bilaga 2. Formulär enkät

till för yrkesinspektörer.Bilaga Formulär enkät



Utvärdering åtgärder bullerområdet.inomav

Sammanfattning.

Arbetarskyddsstyrelsen har fått uppdragi utvärderingatt göra en av
åtgärder bullerområdetinom bilagase 1.

Som led undersökningen hari enkät till yrkesinspektionenortsett en
och till skyddsingenjörer.

Enkäten har kompletterats med antal studiebesök. skillnadEnett
mellan och små företag tycks föreligga. De företagen har istora större
allmänhet kommit betydligt längre de mindre det gällerän när
bullerbekämpning. Företagens ekonomi troligtvis den viktigasteär
orsaken till detta. Upprättandet tidsplanerade åtgärdsprogram motav
buller förefaller eftersatt.vara

Ett bullerprojekt vid arbetarskyddsverket har vidare studerats.par
undersökningEn antal budgetåretsågverk 198687 ochettav en

undersökning yrkesinspektionsdistrikten.pågår i Denettsom nu av
undersökningen gäller efterlevnaden bullerkungörelsen AFSsenare av

1986:15 inom några olika branscher och speciellt skyldigheten att
utarbeta tidsplanerat åtgärdsprogram.ett

Statistiska centralbyrån har för uppgiftenår 1983 10,4 %att av
arbetstagarna för under arbetstidjämnan för öronbedövandesin utsätts
buller. har enl.Landet statistik arbetsställen1986.Om257.300samma

minskar detta antal med hänsyn till allaintetagen attman
arbetsställen har svårartad arbetsmiljö och erfarenhetsmässiggör en
bedömning förekomsten kraftig bullerexponering på de resterandeav av
arbetsställena detta flera tiotusentals arbetsställen medger
hörselskadligt buller.

Nedan följer i sammandrag belysning arbetsmiljökommissionensen av
frågeställningar.

ktmskaperHar ökade bullerproblemen påverkat den faktiskaom
arbetsmiljön

Kunskapen bullerproblemen har ökat och arbetsmiljön medom
avseende buller har förbättrats. Dock fortfarandepå finns många
arbetsmiljöer där bullernivån hög och där har skyddasvårt attär man

hörselskador.sig Hörselskydd används mångamot men anses av vara
opraktiska och ohygieniska.
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tekniska möjligheter motverka bullerproblemen utnyttjatsökadeHar att

företageni

Ökade Specielltutsträckningmöjligheter har utnyttjats.tekniska i viss
maskinenModei-nadet gällermindre gradavseende lokaler. I när

avseenden.perfekta allaibullerabsorption intematerial för är ännu

företagenbuller-bekämpning iaktivhinder har funnits förVilka en

anordningarBullerdämpandeallmänhet ekonomiska.Hindren iär
kostsamma omdaningar, såsommed andra,sambandoña in isätts

produktionen.ombyggnader eller omläggning av

delastekniska. kanhindren kommer de DessaekonomiskadeEfter upp
eller arbetsprocess,maskinskapasvårigheterpå tystatt att en

eller har brist påskärmabygga ellersvårigheter in attatt av man
tekniska problem forarbetsplatserrörligaTillfälliga ellerutrymme. ger

tillgrips oftast.Hörselskyddbullerdämpning.

förbättringInvändninghinder diñiisa.Organisatoriska motär avmer
Somskallverksamheten läggasbestår ibuller-miljön ex.vis snartatt om.

verksamhet.specialiseradofta allt förarbetsrotationhinder för anges
oklarellerbristande kunskap, ointressehinderBland övriga nämns

ansvarsfördelning.

genomförtochtidsplanerade åtgärdsprogramHar företagen upprättat
planeråtgärder enlighet med dessai

Åtgärdsprogram mycketanvänds iutsträckning ochi vissupprättas
tillsjälva initiativetföretag har tagitbranscher. Mångavissa

det. Mångafler har inte ortåtgärdsplanerupprättande ännumenav
bullerkungörelsens existens.troligen okunnigaföretag är om

arbetsställen,besöka så mångahinnerYrkesinspektionen inte som vore
önskvärt.

yrkesinspeküonensförändringarbullerkungörelsen inneburitHar av
tidigaremedarbeta jämförtsätt att

gehör förlättare fådet blivityrkesinspektörer ansåg attDe flesta att
skillnad.märkte ingenlika mångasynpunkter, nästanmen

åtgärdsplanerbehandlat företagensyrkesinspektionenharHur

medkommakunnatförfattare haråtgärdsplanensDå överens
givetvishar uppståttsamförståndyrkesinspektören och accepteras

ändringar.yrkesinspektionenbegärplanen. fallI annat

på direktaställa kravinspektionenspåverkar kungörelsen attsättHur
bullergällerdetarbetsmiljöföibäuzingar när

krävakundeansågyrkesinspektörernahälftenKnappt att manav
kunde krävaungefär lika mångaåtgärder ochsnabbare att man
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hårdare åtgärder. Drygt hälften dem kunde inte någon skillnad.av se

ansåg kunde90 % kräva åtgärderatt störande buller.motman

Synpunkter på bullerproblemet.

För få riktig uppfattning behovet åtgärderatt buller-inomen om av
området och metoderna komma till med bullerproblemen,att rättaom

omfattningen,måste uttryckt i antal berörda arbetstagare och arbets-
ställen, klargöras. Uppgiften från levnadsnivåundersökning,1981 års

de förvärvsarbetande10,5 % besväradesatt öronbedövande buller,av av
indikationgod situationen. SCB har för år uppgiftenger en om samma

arbetstagarna11,8 för% jämnan under sin arbetstid föratt utsättsav
öronbedövande buller. Ar har SCB1983 siffra sjunkit till 10,4 %.:s
sänkningen beror troligtvis på insatser från lokala skyddskommittéer

inspirerade 1970-talets branscharbetsgrupper buller, bl.a.motsom, av
infört ljudisolering maskiner och ljudabsorption arbetslokaler.av av
Skyddskommittéer skall finnas arbetsplatserpå med arbetstagare50
eller Ungefär landets40 % arbetskraft arbetar dock påmer. av
arbetsställen med mindre anställda.50än

Antalet arbetstagare, för kraftig bullerexponering, enl.utsatta var
statistiken for 1983 393.700 Intressant uppskatta hur mångast. är attc:a
arbetsställen det gäller. Totala antalet arbetsställen år 1986var cza

Minskar250.000 antalet med hänsyn till de företag, därst. svårareman
arbetsmiljöproblem förekommer,inte butiker,såsom förvaltningar

kommer i ungefär halva antalet arbetsställen. Enm.m., man ner
erfarenhetsmässig bedömning, med hänsyn till den förekomstenstora

kraftig bullerexponering på dessa arbetsställen, resultat attav ger som
det finns flera tiotusentals arbetsställen med hörselskadligt buller.

Tillsynen arbetsmiljön sköts i tal yrkesinspektörer,400runtav av
fördelade distrikt landet.på 19 Ser enbart arbetsställenpåöver man
med öronbedövande buller får varje yrkesinspektör betydande antalett
arbetsställen tillsyn på.att utöva

Andra uppgifter gällande tillverkningsindustrininom 34gör att %är av
de anställda halva dagenminst för buller, de inteutsatta gör attsom
kan samtala normalt. Inom skogsbruk och jordbruk motsvarandeär
siffra 31 % .
Det knappast förvånande akustiker, problema-insatta iär att ärsom
tiken, visserligen medger mycket för bullret,har bekämpagjortsatt att

samtidigt tillägger mycket återståratt enormt att göra.men



Åtgärder buller.mot

Åtgärder för förbättring bullermiljön arbetsplatserna kanpåav
indelas kanschematiskt åtgärder införas tämligeni två grupper: som

direkt och åtgärder längre tidsperspektiv.i ett

Direkta åtgärder innebär inbyggnad maskiner med ljudisolerandeav
lokalermaterial, ljudisolerande och avskärm-uppsättning i väggarav

förser lokalernas och tak med ljudabsorbe-ningar, attsamt väggarman
material. information till personalen bullerpro-rande Dessutom om

hörselskada.och riskerna förblemen

långsiktiga åtgärder omfattar bl.a. krav ljudgaranti vid inköpMer på av
maskiner och krav ljudisolering och ljudabsorption vid byggnationpå

inköp lokaler. planering lokalerna projekterings-eller Aven påav nya av
stadiet med tanke olika maskiners ljudemission.på

ljud-pågående EG-anpassningen kommer underlätta kravetDen påatt
vid masldninköp. Enligt maskindirektivet skall fabrikanternagaranti

starkt bullrandedeklarera maskiners ljudegenskaper märkaattgenom
med ljudeffekt och ljudnivå operatörsplats.dem avgiven påuppmätt

sammanhanget kan kostnaden för redan tillverk-I vidatt attnämnas
förse ljudisoleringmaskin med ligganingen på 5%en anses cza av

maskinens totalkostnad. räknar då med ljudisoleringMan en som
sänker ljudeffekten dB.med minst 6

Industribesök.

Från industribesök noterades följande erfarenheter.

Vid de företagen, har företagshälsovård, allmän-pågår istora som egen
bullerbekämpningsarbete. Med härhet medvetet företagett stora avses

sådana med anställda. Ungefär landets arbetskraft500 25%änmer av
finns dessa arbetsställen.på

Maskiner ljudisoleras, lokaler ljudabsorbenterförses med och nya
maskiner köps med ljudgaranti. Ekonomiska för buller-resurser

saknasbekämpning inte.

Fortfarande finns hörselskaderisk föreligger, ochdock lokaler där där
åläggs hörselskydd. alltidpersonalen bära En uppmaning inteatt som

dock medvetna hörsel-hörsammas. Yngre alltidär mer ompersoner
skaderisken vad de äldre Audiologiska undersökningarän är. av
personalen genomförs regelbundet.



mindreVid de företagen förhållandena annorlunda. Med mindrevar
företag här sådana med fler anställda färre5än 50.änavses men
Ungefär arbetskraften32 % finns dessa arbetsställen.påav

Visserligen fanns medvetenhet hörselskaderisken åtgärderom men
bullret fåtaliga. Endast mindre antalmot maskiner förseddaettvar var

med ljudisolerande inbyggnad. Ljudabsorberande material på väggar
och tak förekomi Bullerfrågan åtgärdades huvudsakligensparsamt.

personalen använde hörselskydd. härAven detatt dengenom var yngre
personalen, angelägen bevara hörsel.sin Enligtmest uppgiftattsom var
krävdes ljudgaranti vid inköp maskiner något förmodligen,av nya som
med tanke lokalernaspå höga ljudnivå, tillhörde framtidsperspektiven.
Företagen ofta anslutna till den lokala företagshälsovården.är
Personalen kan alltså genomgå regelbundna audiologiska
undersökningar.

Vid besökvårt på dessa mindre företagett attpar av uppgav man
företagsledningen tillpositiv åtgärder begränsa bullret ochatt attvar
ekonomin därvid inte något problem. Andå tycktes inte mycketvar
hända. Tidsplanerade åtgärdsprogram för minska bullerexpo-att

föreföllneringen höra framtiden till, den ekvivalentaatt trots att
ljudnivån med god marginal dBA.85översteg

Exempelvis hade företagen fått hjälp skyddsingenjören vid denett av av
lokala företagshälsovårdscentralen klarlägga bullerexponeringen.att
Ljudmätningar genomfördes december visadei 1988. De höga värden,
mestadels gränsvärdena bullerkungörelseni AFSöver 1986:15.
Företaget erhöll mätprotokollet februari Samtidigti erbjöd1989. sig
skyddsingenjören medverka i arbetsgrupp för systematiskatt en
bullerbekämpning vid företaget syfte tidsplanerati att upprätta ett
åtgärdsprogram. Vid vårt besök sluteti september hade ännuav
ingenting gjorts.

Eu; bullerpmjekt vid arbetarskydtlsverketpar

Budgetåret 198687 genomfördes arbetarskyddsstyrelsensi regi ett
projekt Buller i sågverk. Undersökningen genomfördes i 6
yrkesinspektionsdistrikt och omfattade sågverk. Resultatet56 var
nedslående. sågverksmaskinema saknade helt41 % buller-av
reducerande anordningar. såghusen27 saknade inklädnad% medav
ljudabsorberande material. Maskinparken gammal, det fannsvar
maskiner från 1940-talet. Anslutningen till företagshälsovården var
dålig, endast sågverken64 % anslutna.av var

En undersökning för närvarande pågår yrkes-i ettannan som av
inspektionsdistrikten, gäller eñzerlevnaden bullerkungörelsen AFSav
1986:15 inom några olika branscher med hög bullerexponering. Antalet
utvalda arbetsställen 25. Undersökningen inleddes budgetåretär
198788. inriktarMan specielltsig på formuleringen i
bullerkungörelsens § där det2:a ljudnivåatt uppmättsägs om,överskrider gränsvärdena for hörselskaderisk:



Åtgärds-tidsplanerat åtgärdsprogram utarbetas.skall ett -----.skall dokumenteras. Dokumentationen skall kunnaprogrammet
yrkesinspektionen.föruppvisas

ljud-bullerexponezingenklarläggahar ålagtsFöretagen att genom
överskrids,gränsvärdenaoch, mätningarna visar-måtningar attom

företill yrkesinspektionenåtgärdsprogramtidsplaneratsända in ett
datum.visst

efterfrågade åtgärds-sände detföretagen inblevResultatet att ett av
ljudnivån understegkundeföretagen visaEtt attannatprogrammet. av

tillinkom med åtgärdsprogramÖvriga företag integränsvårdena. utsatt
datum.

förlängningfortsätter, innebärandeföretagUndersökningen sammaav
bakgrunden dåTidsperspektivet måsteprojekttiden. attmotsesav

oftabegär företagenyrkesinspektionen,infordrasåtgärdsprogram av
ombyggnadtill lokaler,förestående flyttninggrundanstånd på avnyaav

Bullerbekämpningenmaskinerlokaler, inköpbefintliga o.s.v.av nya
mellantidenåtgärder. Underdessasamordnas medskall då uppmanas

hörselskydd.användapersonalen att

personalföretag, sinförmåuppenbarligen svårt utsätterDet attär som
tidsplaneradeföreskrivnautarbeta dethörselskadligt buller,för att

finns förligger det mångaFörklaringen iåtgärdsprogrammet. att
yrkesinspektörer. I genomsnitt 600och för fåarbetsställen 0:a

tolkas tillFöreskriftenyrkesinspektör.arbetsställen attper
yrkesinspektionendåuppvisasskall kunnaåtgärdsprogrammet gör

besök uteblirmellan dessaOm det förflyter 5 årinspektionsbesök. 3 - den sorgen.den dagen,blirmotivationen. Resonemanget snarast

§ omformu-föreskriftens 2andra sidan tankeexperimentetGör å att
med hotbullerexponering tvingas,företag med högleras, så att om

insända åtgärds-yrkesinspektionentillvitesföreläggande, ettatt
orimligtställning tilldåYrkesinspektionen måste stortetttaprogram.

åtgärdsprogram.antal tidsplanerade

gradbetydligt högrearbetsgivarna, i änkan lösasProblemet attgenom
åtgärder förkonkretagenomförarbetsmiljön ochförsitttar ansvarnu,

pågåendearbetarskyddsverketDet inomminska bullerexponeringen.att
utveckling.dennasystemtillsynmed införandearbetet gynnarav



Genomförandet utredningenav

Som led uppdrageti beslötsett sammanställaatt frågeformulärett som
skulle skickas till fem utvalda distrikt inom yrkesinspektionen. Den
första delen frågeformuläret skulle skickas till femtio slumpvisävenav
utvalda skyddsingenjörer samtliga deltagit arbetarskydds-isom
styrelsens skyddsingenjörskurser under åren till1978 dvs1986, skydds-
ingenjörer med både erfarenhet och färska kunskaper. Dessutom
genomfördes antal studiebesök ochett några intervjuer för få såatt en
nyanserad bild möjligt den verklighet skallsom av som svaren
illustrera.

De arbetsmiljökommissionen ställda frågorna delades iav
frågeformuläret i antal delfrågor med följandeett syñe:upp

skulleDe så enkla de blev besvarade.attvara
De skulle2. enkla och så långt möjligt entydiga det skulle gåge svar som

snabbt sammanställa och bearbeta.att
De skulle fullgod täckning desammantagna åt ursprtmgligage

frågorna.

Enkäten innehöll nio stycken flervalsfrågor, frågornio med begäran omsifferuppgifter två frågor med begäransamt kommentarer.om
Frågorna utsändes 89-09-07 begäranmed till 89-10-02.om svar

Arbetsmiljökommissionens frågor redovisas nedan i och ordning itur
fetstil. Under frågavarje redovisas de arbetarskyddsstyrelsen ställdaav
enkätfrågoma och sammanställningen enkätsvaren formiav av
diagram ocheller Därefter sammanfattandetext. ett påges svar
arbetsmiljökommissionens fråga.

Har ökade kunskaper bullerpmblemen påverkat den faktiskaom
arbetsmiljön

Enkätfråga Hur Du kunskaperna bullerproblemetattanser om
förändrats i företagen under den tid arbetatute Du som
skyddsingenjöryrkesinspektör

Möjliga konsekvenser generationsväxling och personalomsättning påav
företagen skulle kunna kunskapernaurvattning buller.vara en av om
Därför ansågs det lämpligt verifiera kunskaperna verkligenatt attvara
ökat och de inte heller tillatt någon del förlorade.gått



ä3Förbättrats Förbättratsm- m°[I] IIIskillnadIngen Ingen skillnad
Försämrats Försämrats
Kan efbedömabedöma Kan

20
2

10

0 o
Skyddsingenjörer Yrkesinspektörer
Åsikter hur kunskaperna bullerproblemen företagenBild iuteomom

tillfrågades yrkesverksamma tid.förändrats under dehar

flertalet kunskapernabesvarat frågandem ansågAv att omsom
ocksåbullerproblemet förbättrats. bör ingen ansågDet noteras att att

skyddsingenjörerkunskaperna försämrats. De inte ansåg sigsom
yrkesverksammaskillnad hade alla varitkunna konstatera någon

motsvarandeunder ganska kort tid, medeltal år. Föri 4
tiden längre,yrkesinspektörer den yrkesverksamma något ivar

yrkesinspektörema arbetarmedeltal Både skyddsingenjörerna ochår.6
ocksåeller olika industrier varför resultatetnågra fåinom typer aven

skillnad kunskaper och erfarenheterkan tänkas återspegla i aven
industrier.bullerproblem olika industrier ochinom typer av

buller hararbetsmiljön med avseende påEnkätfråga Hur Du2. attanser
tid skyddsingenjöryrkesinspektörförändrats under Din som

snarlikt.föregående och mycketDenna fråga den svaretmotsvarar är

Antal
svar

N20 50 oä Förbältrals E FÖrbå-ttratså. [U °Ingertskillnad [1]å Ingen skillnad
Fömämrals Iå Försämrats30å 7A Kan bedöma Kan bedöma10

10 p,

Yrkesinspektörer

Åsikter avseende buller harBild hur arbetsmiljön med på2. om
tid.förändrats under tillfrågades yrkesverksammade
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den yrkesverksamma tidenHär för både skyddsingenjörer ochär yrkes-

inspektörer medeltal för demi 6 år inte uppfattat någon förändringsom
varför det kan förmodas skillnaden svarsalternativi beroratt på att
arbetsmiljöfrågorna beaktats olika olika branscher.i

Enkätfråga Hur Du användningen3. hörselskyddatt ianser av
arbetsmiljöerbullrande har förändrats under Din tid som

yrkesinspektörskyddsingenjör

AntalAntal
svarsvar

5020 ä Ökat
Ingen[I] skillnad 40
Minskat
Kan bedöma 30

Skyddsirigenjörer Yrkesinspektörer

ÅsikterBild hur användningen hörselskydd bullrande3. iom av
arbetsmiljö har förändrats under de tillfrågades yrkesverksamma tid.

Användningen hörselskydd ha ökat vilket tyder på ökadav anses en
medvetenhet risken för hörselskador. det kan också finnasMen ettom

element håll, dei detta verkar åt nämligen enklaannat attsom samma
bullerdämpande åtgärderna orda och det återstårattär ärsom nu
betydligt och framför allt dyrare, dvs åtgärder direktasvårare typav
bullerbegränsande på specifika bullerkällor, systemändringar,ingrepp
metodändringar verksamheteroch I vissa måsteautomatiseringar.
alltså den skall skydda hörselskydd.bärasig,som

Enkätfråga Försök uppskatta det procentuella antalet arbetstagare,4. av
dem använderför hörselskadligt buller,som exponeras som
hörselskydd.

försök detDetta få uppfattning hur mångaär ett att är ännusomen om
förstår, hörselskydd.vill eller kan bärainte inte intesom som
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tillfrågadeAntal
skyddsingenjörer

9925 30 5010 20
Procent

Antaltillfrågade
yrkesinspektörer

använderarbetstagareUppskattning hur mångaBild 4. somav
buller.hörselskadligtförhörselskydd exponeringtrots

beror påDenuppskattningama.variation ikraftigMaterialet visar en
minst 50%skyddsingenjör ansågbranscholikheter. Alla attutom aven

hörselskydd. Denneanvänderhörselskadligt bullerdem arbetar isom
arbetade medhörselskydd,användeingenende ansåg att nästansom

bådekanarbetsmiljön övrigtirestauranganställda därhotell- och vara
hälftenhög. Drygtkorttidsanställdaandelendäroch fuktig och ärvarm

arbetar idem75%dem svarade ansåg att än somavmersomav
hörselskydd.använderhörselskadligt buller

tillanledningarnahuvudsakliga attdeDuEnkätfråga Vad5. varaanser
föreliggerhörselskaderiskarbetsmiljöer däranvändshörselskydd i

huvudpunkter.antalsammanfattas iSvaret kan ett
kunskapbristen på attenkätsvarenfrämst iDet är omangessom

högrede skadliga nivåerna änskada och ärbuller kan attatt trorman
de är.
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Hörselskydd obehagliga, de ohygieniska och kanär orsakaär

sjukdomar i öronen,speciellt de bäres i fuktig ellernär smutsigvarm,
miljö,

Hörselskydd kommunikationssvårigheter.3. De minskar förmåganger
uppfatta tal och ljudsignaler, blatt varningssignaler. Ett våraa av

alltsåsinnen delvis spel.sätts ur
Hörselskydd opraktiska och hindrar4. arbetet.är
Aldre ofta de5. redan skadadeså detatt är att ärpersoner anser

meningslöst med hörselskydd.

Svaret kommissionenspå fråga kunskaperna bullerproblemenär att om
har ökat och arbetsmiljön med avseende buller har förbättrats.påatt Då

emellertidmåste medveten detta mycket generelltatt är ettman vara om
konstaterande och det fortfarande finns många industrier och företagatt
med arbetsmiljöer där bullernivån hög och där har svårtär attman
skydda hörselskador.sig Det beror de hörselskyddpåmot attsenare som

tillgängligafunnits på marknaden, så opraktiska, ohygieniska ochär
mekaniskt undermåliga de inte kan arbetsmiljömässigtatt sägas vara
fullgoda produkter. Därför användning hörselskyddanses av
oacceptabel alltförpå många ställen där det dagi möjligtinte är att
dämpa bullret vid källan eller skärma det.att av

Har ökade tekniska möjligheter motverka bulla-problemenatt utnyttjats
i företagen

Enkätfråga hade6 formulering kommissionens fråga ochsamma som
besvarades med övervägande ja. Nejsvaren gäller förut vissasom
industrier, demtvå gällde byggnadsindustrin.av

Antal Antal
20 40 NFå åJa Ja_

[IllKan bedöma 30 Kan bedöma
Nej Nej

1o 20
O
..v°° 10

G

o o
Skyddsingenjörer Ymesinspektörer
ÅsikterBild tekniska möjligheter motverka buller-problemenattom

utnyttjas.

Svaret kommissionenspå fråga de ökade tekniska möjligheterna iär att
viss utsträckning har utnyttjats företagen för motverka buller-i att
problemen speciellt med avseende lokaler. gäller maskinerpå När det är
det ställt. Det svårt för maskinköparna gehör för kravsämre få påär att
låg bulleremission från maskiner hos svenska maskintillverkare.t o m
Eftersom många maskiner används industrini ärsom
specialmaskiner, tillverkade i små utlandet, krävs detserier i stora
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från köparenansträngningar för förmå leverantörenatt uppfylla deatt

bullerkrav svensk industri ofta ställer vid maskininköp.som

moderna materialDe till förfogandestår dock perfektainteär ännusom
alla avseenden. Såledesi finns det till exempel bullerabsorbenterinte

lämpliga använda livsmedelsindustrini harattär närsom man
kombinerade krav hygienpå och hög värmetålighet. Det finns fler
sådana områden lösningensmå där tekniskt svår och där mark-är

litennaden och därför kommersiellt ointressant.är

Vilka hinder har funnits för aktiv bullerbekämpning i företagenen

hadeEnkätfråga formulering kommissionens7 fråga.samma som
antal möjligaDessutom eller troliga hinderett medangavs snarare

förklarande exempel. I de flesta hindren ekonomiska, där-svaren var
efter tekniska och sedan organisatoriska. Anledningen till så mångaatt

redovisas många hade flera olika hinder i sinaär att angettsvar svar.

Antal
svar

-E Tekniska
20 Organisatoriska

I Tidsmfssiga

E] Andrai
10

A
Skyddsingenjörer

Antal
svar

3 340
E Tekniska
[I] Organisatoriska

30 lidsmässiga
Ekonomiska
Andra

20

m10

O
Yrkasinspektörer

ÅsikterBild förekomsten olika6. hinder för aktiv buller-om av en
bekämpning företagen.i
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hindrende flestafrågaarbetsmiljökommissionens att ärärpåSvaret
bullerdämpande åtgärder ofta in isättsberor påekonomiska. Det att

ombyggnader,renoveringar,åtgärderandramedsamband större som
Om sådanamaskininvesteringar.ochproduktionenomläggning av

bristerandra akutatid blir ingaöverskådlig änplaneras inomåtgärder
heltlönsamhet harmed dåligindustrierdess. Iåtgärdade innan man

leder tillinvesteringenintesådana investeringarmedrådenkelt inte om
lönsamhet.bättre

maskinhallararbetar ifåtal storatendastOm anserett expersoner
ochblir förljuddämpningförkostnaden storofta personatt perman installerarfallbästahörselskydd. Ianvändningrekommenderar av

ellerdärarbetardemljuddämpande hytter runt somman
fjärrövervakning.införochautomatiserar

vilket skjuterdyrbartoftamaskinerljuddämpadeiinvesteraAtt anses
sällanmaskinerna ärAnledningentiden. attärframåt iinvesteringen

tidigaremaskintypgamlakällanvid mendämpade utan är somsamma
ljuddämpande hölje.inbyggd i ettnu

kan delas in itekniska. Dessadekommerekonomiska hindrenEfter de
liknandeinnehållande hinder typer.avgrupper

Maskinkonstruktion.
alltiddetta intekällanvidbullret ärdämpaeffektivastDet att menär

kandominerande. Detbearbetningsljudetexempelvis ärmöjligt, när
bearbetningsljudetdär ärmaskinvibrerandeslående ellerenvara ellersvårtdärförkanDetegenbullermaskinensoch svagt.starkt vara

påverkanegativtdennabullerdämpa utan attomöjligt att
omkonstruktiontotalalltsåkrävsfallsådanamaskinfunktionen. I en

förändring intefall någonde flestainnebär i attDetmetodbyte.eller ett
bytsmaskinenmöjlig förrän ut.är

skärmning.Inbyggnad eller
försökeråtgärdas. Mankanbullerkällan intesjälvatillgripsDetta när

blirmaskineninnebärlokalen. Detsprids attibullrethindra merdå att
ellermaskininställningarändraoåtkomlig. Förmindreeller att

bortlyftaelleroftamåste öppnabearbetningsprocessenförändra man
ocharbetsammaredestoskedetta måsteoñareluckor. Ju mer
luckorna intestadiumdetTill slut når närblir det.tidsödande man

diskussionsstadietredan pådockkanOftasttillbaka.längre sätts man
eller ej.maskineninbyggamöjligtdet attäravgöra om Inbyggnadenhygien.påspeciellt kravetfinnslivsmedelsindustrinInom

och övrigasågverkenvidocksågällerinuti. Detkunnamåste göras ren ellerhindrakan smuts-attinteverksamheterdammande manom
inbyggnaderna.ibyggs innedammhögar upp

Utrymmesbrist.3.
intefinnsutnyttjade. Detvälarbetslokaler ytmässigtflesta merDe är

förellerför attbehövsvadmaskinernamellan än passageutrymme som
kanDärförmaskinerna.mellangodsmaterial och mantransportera

deinkräkta påinbyggnad attåstadkommaalltid utaninte en
friytorna.nödvändiga
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Tillfälliga eller rörliga arbetsplatser.4.
Vid exempelvis byggnads-, och schaktningsarbeten därrivnings-

tiden flyttasarbetsplatsen hela och där huvuddelen maskinerna ärav
speciellt åstadkomma eñektiveller bärbara detrörliga svårtär att en

Speciellt slagborming och mejslingbullerdämpning. sågning, svåraär
utföråtgärda. Om arbetsmomenten korta använder denäratt som

hörselskydd medan de arbetar närheten med andraarbetet isom
uppgifter ofta oskyddade.är

organisatoriska hindren diffusa och fullt vanligaDe inte såär mer som
de ekonomiska tekniska. Den vanligast förekommandeoch
invändningen förbättra bullermiljön verksamheten ändåatt är attmot

skall flytta till lokaler ellerskall läggas att attsnart om, man nya man
skall maskiner. hinder anföresändå köpa Desnart motnya som

verksamheten specialiserad detarbetsrotation så inte gårär att attär att
arbetsuppgifter.skiña

tänkandeBland hinder okunskap, eller stelnatövriga ointressenämns
delat eller oklar ansvarsfördelning. Frågan inteäven ärmen ansvar om

del de tidigare nämndadetta huvudanledningen tillär storen av
hindren, speciellt konstaterar de goda resultat erhållesnär man som

arbetsmiljön,företagsledningen aktivt för prioriterarintresserar signär
högarbetsmiljöfrågoma högt eller skyddsingenjören inomstatusger en

därför hel del skyddsingenjörer ochföretaget. Det krävs en av
yrkesinspektörer för bryta sådana hinder och då kanigenomatt
tidsplanerade åtgärdsprogram bra verktyg under förutsättning attvara

följsde upp.

åtgärdsplanerföretagen tidsplanerade och genomförtHar upprättat
åtgärder-i planerenlighet med dessa

frågan:Enkätfråga Till skyddsingenjörerna ställdes Hur många8.
tidsplanerade åtgärdsprogram bullerexponering enligt paragraf 2 imot

arbetsställenbullerkungörelsen AFS har olika1986:15 Du påupprättat
har anmodat dettayrkesinspektionen dessförinnanattutan om

antalTill yrkesinspektörema ställdes frågan: det företag inom DittAnge
tidsplanerat åtgärdsprogram räknatansvarsområde upprättat ettsom

från 1987januari
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2 4 5 810200 1
Antalåtgärdsprogram

skyddsingenjörer

Bild Antal upprättade åtgärdsprogram.

Antal
svar

8

012 3 4 6 8101520530100
Antalåtgärdsprogram

yrkesinspektörer

Bild Antal upprättade åtgärdsprogram

Svaren uppvisade skyddsingenjöremaspridning. Fören enorm
beroende på vad de hade for arbete och vilka branscher detyp av
arbetade med.eller För yrkesinspektöremas del vilka branscher dei
arbetade med.

Enkätfråga Till yrkesinspektörerna ställdes frågan: ungefärAnge15.
hur samtliga företag besökt själva blivitmånga Duprocent av som som
medvetna bullerkungörelsens ochexistens på initiativeget upprättatom
átgärdsplan.
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Antal
svar

755 1030 1
besöktaföretagsamtligaProcent somav

åtgärdsprogram.upprättat

Bild

och mångaÄven branscholikhetbetydande attvisar pådetta ensvar
däreñer.handlatochkungörelsenstuderatbranscher harföretag i vissa

Hur mångaställdes frågan:skyddsingenjörernaTillEnkätfråga
har Dubullerexponering upprättatåtgärdsprogramtidsplanerade mot

yrkesinspektionenfrånanmodanarbetsställen efterolikapå

Antal
svar
20

10

o
321o

åtgärdsprogramAntal

efterskyddsingenjörerutfördaåtgärdsprogramAntalBild 10. av
yrkesinspektionen.anmodan av

vidmedverkathadeinteskyddsingenjöremade flestaSvaren visar att
Deyrkesinspektionen.krävtsåtgärdsplanerupprättandet somavsomav företagshälsovårdscentralersamtliga iarbetadedetbehövthade göra

samtligahade alltså stortettstorföretag. Dearbetade i ettutom en som
arbetsplatser.arbetsfält med många
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Till yrkesinspektörerna ställdes frågan: detAnge antal företag inom Ditt
ansvarsområde på genomföra sin åtgärdsplan.är väg attsom

I

m m rrI

|.rriri:r&#39;r1 4 ,1rl III A444 A lA
012 3 7101620704 5 6

åtgärdsprogramAntal

Bild Antal företag har åtgärdsprogram11. under genomförande.som

Svaret visar spridning i föregående fråga beroendestora påsamma som
de arbetar i så skilda branscher.vittatt

Enkätfråga Till yrkesinspektörema10. ställdes frågan: detAnge antal
företag inom Ditt ansvarsområde helt genomfört åtgärdsplan.sinsom

Antal
svar
1O

8

6

0123 5 7102030
Antalföretag

Bild Antal företag12. genomfört åtgärdsprogram.som

Svaret visar åtgärdsprogrammen har instrument föratt använts attsom
åstadkomma bättre arbetsmiljö vid antal tillfällen.ett storten
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yrkesinspektörerna ställdesTill frågan: Hur mångaEnkätfråga 11.
ansvarsområdeDu det finns inom Ditt inteföretag ännutror som

åtgärdsplanuppfyllt skyldighetsin att upprätta en

20 501001505 8 100
Antalföretag

åtgärdsprogram.genomförtAntal företagBild 13. som

de olikamycket mellandet skiljerframgårdiagrammetAv att
företaguppfattning hur mångayrkesinspektörernas ännusomom

del branscher tycks detåtgärdsprogram. Ierforderligaupprättat en
uppgiñ övervakayrkesinspektöremasdetganska Dåmånga. attärvara

yrkesinspektörema intetyder detta pååtgärdsprogram attupprättasatt
uppgifter.medhinner sina

fråga bådearbetsmiljökommissionensSvaret på attär
används mycket vissaanvänds och de iåtgärdsprogrammen att

upptäckt derasyrkesinspektörereller kanske vissabranscher somav
tidsplanerade åtgärdsprogrammendetyderanvändbarhet. Det på att

arbetsmiljöfram bättreverktyg för fåpraktiskaanvändaskan att ensom
tillsjälva initiativetföretag har tagitbuller. Många attmed avseende på

låtit bli. Deocksådet mångaåtgärdsprogram ärupprätta ett sommen
specielltbullerkungörelsens eidstens,okunnigatroligenär omsenare

tilluppgiftyrkesinspektionensDetvid mindre företagen. attdå de är se
tidharyrkesinspektionen intedå attåtgärdsprogram upprättasatt men

blir ocksåskulle behövas,oñabesöka alla företag så genom-som
eftersatt.bullerkungörelsens intentionerdrivandet av
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Har bullerkungörelsen inneburit förändringar yrkesinspeküonensav
arbeta jämfört med tidigaresätt att

Enkätfråga Till yrkesinspektörerna14. ställdes frågan: Har det efter
bullerkungörelsens tillkomst blivit lättare få gehör för synpunkteratt på
möjliga förbättringar

Antal
svar
20 E Lättare

__[l] Ingenskillnad
E] Svårare

Kan bedöma

Yrkesinspektörer

Bild Yrkesinspektörernas14. uppfattning hur det går få gehör förattom
synpunkter på möjliga förbättringar.

Svaret kommissionenspå fråga de flesta yrkesinspektörernaär att
ansåg det blivit lättare få gehör for synpunkteratt på möjligaatt
förbättringar, lika många märkaansåg sig intenästan någonmen
skillnad. Resultatet bör bedömas eftersompositivt gradensom av
framgång helt beror hurpå yrkesinspektören utnyttjar bullerkun-
görelsen hjälpmedel. De märker skillnadinte någon kanskesom som
inte dessutnyttjar möjligheter. En del arbetet med förbättrastor attav
arbetsmiljön går på muntligen detut att övertyga motparten om
lämpliga i genomföra förbättringarvissa och detatt dengör att
yrkesinspektör god psykolog och vad han vill når bättreär vetsom
resultat med mindre ansträngning andra lottade.än är sämresom
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har yrkesinspektionenHur behandlat företagens åtgärdsplaner

Enkätfråga Till yrkesinspektörerna12. ställdes frågan: Hur många
tidsplanerade åtgärdsprogram handlagt,Du harsom av
yrkesinspektionen befintligti skickaccepterats

3 5 6 3510 50
Åtgârdsplaner

Bild Antal åtgärdsplaner15. befintligti skick.accepteratssom

De flesta yrkesinspektörema hanterar fåtal åtgärdsplaner medanett ett
fåtal har beroendemånga vilka branscherpå de arbetar med.

Enkätfråga Till yrkesinspektörerna13. ställdes frågan: hurI många
åtgärdsplaner dem handlagt,Du har föreslagit ändringarDuav

Antal
svar

8

2 3O 1 5 8 9 10
Åtgårdsplaner

Bild Antal åtgärdsplaner16. där yrkesinspektionen föreslagit
ändringar.

Svaret inte branschberoende beror hur kunnig planenspåär utan
författare eller hur väl hanvarit lyssnat och förståttpå
yrkesinspektören.
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åtgärdsplanens författarefråga de fallkommissionen iSvaret på är att
förstått honomyrkesinspektören ochkomma medkuxmat överens

yrkesinspektionenfall begärändringar.planen I annatutanaccepteras
genomförande.planensYrkesinspektören följerändringar. upp

påkrav direktaställainspeküonenspåverkar kungörelser: sätt attHur
buller.gällerarbelxmiliöförbätuingar detnär

kommissionensformulering17,0ch hadeEnkätfråga 16, 18 somsamma
fråga frågadesolika I 16med begäranfråga typer svar. omavommen

frågades detändringar I frågasnabbare få 17gick igenomdet att omnu.
frågades det gickoch frågahårdare åtgärder i 18krävagick att omnu

buller.störandeåtgärderkräva motatt

Antal
svar
20 E Snabbareförbättringar

[II skillnadIngen
Lángsammareförbânringar15

Z Kan bedöma
i10

5

0 .

snabbaregick krävaåsikt detYrkesinspektörernasBild att17. om
bulleravseende på eftermedarbetsmiljönförbättringar av

ikraftträdande.bullerkungörelsens

Antal
svar 13° ä åtgärdermöjligaHårdare

Ingenskillnadgm átgejmojhgaWHårdarev- G Kan bedöma20

10 u,

O

hårdaregick krävadetYrkesinspektöremas åsiktBild att18. om
efteravseende bullermed påarbetsmiljönförbättraåtgärder för att

ikraftträdande.bullerkungörelsens
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Svaret arbetsmiljökommissionenspå fråga knappt hälftenär att av
yrkesinspektörerna detansåg gick kräva snabbareatt åtgärderatt nu
och ungefär lika många ansåg det gick kräva hårdare åtgärder.att att
Drygt hälften dem kunde inte skillnadnågon förut 90 %motav se av.yrkesinspektörerna detansåg gick kräva åtgärderatt även att mot
störande buller.
Sammanfattningsvis finner arbetarskyddsstyrelsen bullerkun-att
görelsen användbart verktyg för skapa bättre arbetsmiljöettär att en
med avseende bullerpå och tidsplanerade åtgärdsprogramatt är en
viktig del därav.



Förord

arbetsmiljökommissionensNågra i arbetebärande hartankar
rehabiliteringsarbetetarbetsmiljö- börvarit ochatt

i företagensförvaltningarnas löpandeintegreras verksamhet
systematiskt.bedrivasoch

inominsatser nämndaFörutsättningarna göra deför att
tillemellertid företa-områdena varierar hänsyn bl.a.med

Verksamhetsinriktning.gensförvaltningarnas storlek och
specialstuderakommissionen låtit hur eventuellaDärför har

smáhöjda mötas företag, delsdelskrav skulle kunna av
studiernaförinom vård- grund haroch omsorgssektorn. Som

fråntill kommissionen förförslag chefernalegat b1.a.
riks-ocharbetsmarknadsstyrelsenarbetarskyddsstyrelsen,

försäkringsverket.

två företrä-Studierna genomförts medarbetsgrupperavsom
ipå har behandlatsför arbetsmarknadendare parterna

kommissionensiarbetsmiljökommissionen och beaktats ar-
bete.

LeijonAnna-Greta
arbetsmiljökommissioneniordförande
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DIREKTIV

för arbetsmiljökommissionens räkningharGD-gruppen ur
övergripande perspektiv behandlat arbetsmiljö- ochett

rehabiliteringsfrågorna generellt för hela arbetsmark-
fåttArbetarskyddsstyrelsen harnaden. i uppdrag att

del rörandevidareutveckla och precisera tankarnaen av
för arbetsmiljöarbetet.ansatsernya

för-uppdrag har varit analyseraOmsorgsgruppens att om
promemorior kan genomföras inomslagen i GD-gruppens

omsorgsområdet.vård- och

ska enligt direktiven beskriva hur braGruppen ett sy-
kanstematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete

vård-till förutsättningarnautformas med hänsyn inom
gäller arbetsformer ochoch omsorgsarbetet när det ar-

Frågor bör hurbetsmiljö. särskilt ärtas ar-som upp
rehabiliteringsarbetet organi-betsmiljö- och ochstyrs

på förvalt-formella krav bör ställasVilka attseras.
nings-företagsledningen dokumenterar övergripandede

påpå arbetsmiljön. Vilka krav kan ställakraven man
åtgärdsplaner vad skafinns dokumenterade ochdetatt

innehålla kunna fungera braplanerna för att ettsom
Fråganarbetet vilketunderlag i det förebyggande om

vilket stöd behövs för bedömningarunderlag och avsom
bör belysas.riskbilden i verksamheten

också harbör omfatta vilka behovAnalysen parterna av
från företagshälsovård, myndighetersärskilt expertstöd

för kunna uppfylla deeller samhället i övrigt att
skärpta kraven.eventuella

vård- sker denoch omsorgsarbetet inomHuvuddelen av
blOffentlig verksamhetoffentliga sektorn. styrs a av

beslut i politiska för-lagar och förordningar samt av
påverkar fördet förutsättningarnasamlingar. Hur ar-

börbör belysas. detta sammanhangbetsmiljöarbetet I
arbetsmiljö- ochlagkonflikter, mellaneventuella t ex

socialtjänstlag, tas upp.-
utgångspunkt såvälFrågorna med i arbets-bör beskrivas

fullgöra sina skyldighetermöjlighetergivarens att som
Härskyddsverksamhetens förutsättningar.lokalai den

ingå regionala skyddsombudensskyddsombudens, debör
medverkaskyddskommittéernas roll och möjlighetoch att
enskildeoch rehabiliteringsarbetet.i arbetsmiljö- Den

också påverkas ocharbetsvillkor kanarbetstagarens
belysas.även det bör
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påArbetet sådantbör läggas ett sätt de slut-attupp
kommer framsatser kan tillämpas generellt.som

Utöver dessa uppgifter har arbetsgruppen funnit det an-geläget beskriva vissa bakgrundsfakta vård-att ochom
omsorgssektorns framväxt, desssamt nuvarande situation
i samhället.

beståttArbetsgruppen har Ingela Tuvegran, ordföran-av
de, Gunilla Edlund, TCO, Hans Granqvist, Kommunförbun-
det, Kerstin Hildingsson, SACO-K, Wanja Lundby-Wedin,

GertLO, Landstingsförbundet.Persson, Sekreterare har
varit Lööf.Hans
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KARAKTÄRISTIK GHSORGSSEKTORNAV2 KORT

sjukvårdenochhälso-Vård- omfattaromsorgssektornoch
tandvårdingår ävenförradensocialtjänsten. Isamt

utvecklingsstörda.vård psykiskt Iochsamt omomsorg
ingår in-äldreomsorg samtbarnomsorg,socialtjänsten

familjeomsorg.divid- och

delväxandeochförsektor stor av ar-Denna ensvarar
antalet1987 ökadeoch1965Mellanbetsmarknaden. per-

Under620 000medarbetskrafteni personer.casoner vård ochanställda inomantaletperiod ökade om-samma
88000, vilket550med motsvararsorgssektorn pro-ca

arbetskraftstillväxten.helacent av

tusental1287.anställda 1255AntalTabell 1. - kning
1965-19871975 1987Område 1965

sjukvård 300288 449149ochHälso-
249216 32172Socialtjänst

549770vård 504221ochSumma omsorg

62144543833 4165arbetskraftenHela

LandstingsförbundetKälla:

År anställda isamtliga20arbetade procent1989 avca
innebärvård- omsorgssektorn.och Detinom caSverige

detmedjämföras attkan000 t860 Det expersoner.
tillverkningsindustrinanställda inomantalettotala

år 000till 940uppgick personer.samma

arbetsmarknadenförhållande för to-genomsnittettillI
högrebetydligtvård omsorgssektornochtalt har an-en

frånvaro högrerelativ samthögredel kvinnor, enen
tid.fullarbetarinteandel som

veterinärverksamhetInkl.
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NågraTabell 2. vård-jämförelsetal mellan och omsorgs-
sektorn och delar årsmedeltalövriga arbetsmarknad,av
för 1232 och procentuella andelar sysselsättningenav

Andel som
arbetar 35

Andel timvecka Relativ
Område kvinnor frånvaroel mer

59,4Detaljhandel 63,2 15,6
Rest-,hotellrörelse 62,7 70,0 16,5

och vägbyggn.Hus 8,0 94,5 14,2mm
Samfärdsel 22,7 88,9 16,5
Tillverkningsindustri 28,5 86,6 16,9

sjukvårdHälso- och 83,9 56,6 22,8
Socialvård 90,5 56,2 21,6

Arbetsmarknaden totalt 47,9 76,3 17,1

Källa: AKU

2.1 Sysselsättning och ekonomi

vård-kraftiga utbyggnadenDen och omsorgssektornav
påhar vilat grundläggandetre förutsättningar:

kvinnligEn arbetskraftpotential.stor Kvinnorna-
svarade för drygt nio påtio nyrekryteringar arbets-av

frånmarknaden tvåmitten 1960-talet och decennierav
framåt. utveckling harDenna medfört Sverige idagatt
har världens högsta kvinnliga förvärvsfrekvens.

god ekonomisk årligaEn tillväxttakt med höga pro-- bådeduktivitetsökningar inom och tjänsteproduk-varu-
tionen till mitten 1970-ta1et.av

Frånvarande från arbetet sjukdom, barnledighet,pga
studier under aktuelletc mätperiod.

Produktivitetsförändringar 1964-1984, procent:

1964-1984 1964-1973 1975-1984
Varusektorn 5,4 7,7 3,3
Tjänstesektorn 2,4 3,7 1,5

Källa: Lönebildningen i 90-talets samhällsekonomi, 1989
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årliga ökningar den offentliga sektornsKraftiga av- såväl höga tillväxttaktendeninkomster som engenom
från till35 55skattekvotenökning BNPprocent avav

ochmellan 1965 1987.BNPprocent av

kraftiga expansiondecenniernasde senasteTrots av
kvarstårvård- totaltomsorgssektorn detoch sett en
efterfrågan. är dock intemellan utbud ochobalans Det

efterfrågeöverskottetbygga bortmöjligt att engenom
Vård-denna sektor. ochtillväxtfortsatt hög om-av

sådan omfattningsorgsverksamheten är idag attav en
all-snabbare än denkan markanttillväxten inte vara

utvecklingen.samhällsekonomiskamänna

efterfrågeöverskottetför minskaIstället att mergenom
måste handla utnyttja dealltmerdet attomresurser,

på bättre sätt. samtidigtbefintliga ettresurserna
utveckla metoder, in-allt väsentligareblir det att
prioriteraföroch principer attstrument resurserna

behov.olika konkurrerandemellan

sig emellertid detvisade detUnder 1980-talet att
svårigheter växla kommunernasbetydandefanns att ner

nivå ekonomin itillväxttakt i medlandstingensoch
växandetill detta defrämsta orsakernaövrigt. De var

på vård-förväntningar blbefolkningensbehoven och a
för-blev successivKonsekvensenomsorgssektorn.och en

mellansparandet skillnadenfinansiellasämring detav
rörelseka-löpande utgifterinkomster ochlöpande samt

ochsparandet. diagram 1ackumuleradepitalet det Se
2.

socialför-indirekta skatternas-direkta och samtDe
bruttonationalprodukten.andelsäkringsavgifternas av

finansdepartementet.Nationalräkenskaperna ochKälla
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Diagram 1

ekonomiskaLandstingens
1981-1989utveckling

totala utgifterna,Andel de procentav
25 RürelseF

kapital-
En Flnanslellt

sparande
IS -w-7C .-O. IDU -o r-Lm 5

D

| II 11 I| I5
E7 BB E985 88EI 32 E3 84

År

LandstingsförbundetKälla:
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Diagram 2

Kommunernas ekonomiska

utveckling 1981-1988
Andel totala utgifterna, procent.av

1B _Rürelse
kapital15 -

: Finansiellt|4
: sparande12
-J Pmå +

B0
0 .5s. -Q ..4 .

B
0 ---,

T-+11p 1 1 1 I4
81 82 83 84 85 BB 87 BB

Är

Källa: Kommunförbundet

2.2 Verksamhet i förändring

pågår förändringsprocessDet inom kommuner ochen
på område.landsting har betydelse arbetsmiljönssom

på många hållstrukturella förändringar sker i syfte
föra befogenheter och göraatt personalenut arbet-som

i linjen delaktigaute i beslut rör derasar mera som
vardag. Avreglering, befogenheter och tillansvar en-

på sådanaskilda åtgärder.arbetsplatser är exempel
åverkasVissa de anställda direkt dennagrupper av av

nåsutveckling, medan andra har omedelbartattsv rare
förändringen.av
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primärvårdenvården, hemtjänstenochslutnaDen

allt medi-framförkunskapsutvecklingen inomsnabbaDen
omvårdnad förinnebäräven attteknik,cinsk manmen

år människor. Ef-för allt fleralltmerkan göravarje
på-ålder enskilda faktordenstigande är somtersom

fårhälsotillståndet detta störstverkar mest, genom-
befolkning-delenallra äldstadenslagskraft bland av

en.

rationa-ochteknik, organisationmetoder,Medan bättre
vårdkonsumtionen minskattillhar lettliseringar att

70-årsåldern,tillbefolkningsgrupperförkraftigt upp
år äldre.och80för ldersgruppeniställetökar den

hälftenutveckling, kommernuvarandeFortsätter av
på de femvårddagarna utnyttjassjukhusen att caav

år och80kommerbefolkningen attprocent varasomav
1990-talets mitt.vidäldre

Åldersförskjutningen vårdtyngd förökadinnebär per-en
hemvård.sjukvårdbåde be-Enligtoch SPRIsonalen inom

75-åring 30krävaexempelvis procentsräknas mer om-en
60-åring diagnos.vårdnadsresurser för Pa-än sammaen

minskningutveckling skermed dennarallellt av me-en
diagno-delvårdtiderna ochsamtliga ldersgrupperför

vårdintensitet i sinökadblirResultatet somenser.
arbetsmiljön.förkonsekvenserhartur

genomströmningstaktåldersförskjutning ökadochFörutom
också vården organisa-karaktäriseraspatienter avav

be-har i sinfaktorertionsförändringar. turDessa
primär-dvsverksamheten,länkar iövrigatädelse för

får handHärhemtjänst.social tard och om enmanv åter-tidigarede patienterandelallt större somav vård-vården. ökadbetyderslutnaden Detfanns inom
primärvård hemtjänst.socialochtyngd för

individer ochviinnebärsamhällssyn attDagens som
ochfå enskiltprivat,levamöjlighetska attmänniskor

så imöjligtlängeanhöriga utemedtillsammans som
in-debrytervi storamedför attsamhället. Detta upp

rioritet.boendeenskilt Dettaochstitutionerna ger
på vi ocks flyttar utkravi sin attställer tur en

ska-vården enskildedenfamiljen och samttilldel av
i hemmet.möjligt vistasgör det atthjälpmedel sompar

inte försämrardennaförutsättningUnder att process
institutionsvård,behovhardemförsituationen avsom

indivi-enskildedenutveckling förpositivär detta en
personal inomförkonsekvenserSamtidigt har denden.

sjukvårdbåde hemtjänst.och

10
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fårAntalet hemtjänst har varit ipersoner stortsom
åren.konstantsett under de Däremotsenaste har an-

talet hjälptimmar ökat och allt störreper person en
får återfinnsandel dem hemtjänst i de allraav som

åldersgrupperna.äldsta

får erhållerflestaDe hemtjänst hjälp i begränsadsom
omfattning, främst med fårstädning och inköp. De som

ocksåomfattande hjälp har däremotmer typen annan avMångahjälp. beståendedem är och har funk-ettav unga
tionshinder sedan födseln. Förutom hjälp med hemmets

får omvårdnadskötsel de även personlig hjälptsom ex
tvätta sig, hjälp vidatt toalettbesök, hjälp med av-påklädningoch osv.

innebär det påDetta ställs delvisatt andra krav hem-
bådetjänsten vad gäller kompetens och mognad hos per-

sonalen liksom beträffande den sociala hemtjänstens or-
ganisation.

Barnomsorg

utbyggnadTrots barnomsorgen med 200 000en av ca
platser under 1980-talet finns fortfarande efter-enfrågan på omkring 80 000 100 000 platser. sättEtt- tillgångminska obalansen efterfråganatt mellan och
har varit öka barngruppernasatt storlek, vilket har
påverkat både verksamhetens kvalitet och personalens
arbetsmiljö.

framför alltI storstäderna är personalrekryteringen
idag viktig orsak till kommunerna inteatt lyckasen
bygga bort köerna till barnomsorgen.

mäümomfmupmmm

generella välfärdspolitikenDen täcker allt fler be-
hovsområden nåroch till allt bredareut Mengrupper.

mångafortfarande är det faller igenom samhälletssom
skyddsnät. Samtidigt har de sociala och kulturella
skillnaderna år.ökat under har resulteratDet isenare
allt ärenden inom individ-tyngre och familjeomsorgen.

våldet våldshotethar ochDessutom personalen ökat.mot

11
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för-verksamheten lagar,Betydelsen2.3 styrsatt avav
beslutoch politiskaordningar

vård och reglerasmodellen försvenskaDen avomsorg
sjukvårdslagen socialtjänstlagen.ochhälso- Inne-samt

vårdalla har behovlagar ärbörden dessa att som avav
så långtfå möjligt,hjälp det ärska samtoch omsorg

påfå likasamhällets tjänsteralla skall delatt av
villkor.

harframför allt 1980-talet vi-utvecklingen underMen
efterfrågan tillgängligainte inom deallattsat ryms

såvälomfattande konsekvenser förmedförDettaramarna.
vård ochanställda inompatienter de omsorg.som

Vård- organisationsstruktur kanomsorgssektornsoch
följande enkla modell:beskrivasöversiktligt i

organisationProiessioneli

12
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Politisk styrning

målPolitikerna fastställer verksamhetens och ekono-
miska styrmedel har till förfogande ärDeramar. man
bl lagar, skatter, avgifter, och politiskaa program
uttalanden.

Administrativ ledning

På ledningsnivåadministrativ beslutas sedan i olika
frågor bl rör fördelning, planering och utform-som a

påverkarning verksamheten. beslut sedan di-Dessaav
båderekt eller indirekt de anställda och patienter-

nabrukarna.

Professionell organisation

Utifrån yrkeskunskapsin är det centralt för personalen
vårdbra och Arbetstillfredsställel-att ge en omsorg.

handlar högi grad hur väl lyckas lindra,sen om man
bota, tröst, stöd, servicege mm.

åSamtidigt har de anställda mellanställning mellanen
patienternasbrukarnas åsidan krav och behov ochena

den andra sidan huvudmännens administrationenssamt an-
mål,för politiska prioriteringar och effektivtsvar

utnyttjande knappaav resurser.

påtagligt politikerän och administratörerMera upp-
vård-lever och omsorgspersonalen de omedelbara kon-

uppståflikterna kan i verksamheten. kanDet tsom ex
mål stårolika i motsättning till varandra.attvara

kan skillnaden mellan de ambitiösa politiskaDet vara
målen allmänhetens förväntningar och vad fakt-samt som

åstadkommaiskt är möjligt för de anställdaatt osv.

Problemen förstärks ytterligare hierarkiskav en orga-
beslutsnivâer.nisation med olika upplever deDessutom

särskiltanställda, i underordnande positioner, deatt
små påverkahar möjligheter de arbetsför-att egna

hållandena.

Lagkonflikter

sjukvårdslagen,Hälso- och socialtjänstlagen samt om-
patientenbrukarensorgslagen har of-ngspunkt,utgsom

fentlighetsprincipen värnar medborgarintresset ochom
arbetsmiljölagen ställer personalen i centrum.

13
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tillvaratabyggda förärlagstiftningarna attolikaDe
viktigtär därför attintressen. Detolika ar-gruppers

kan hanterapraktiska verksamhetendenbetsledningen i
intressekonflikterna.olikade

patienter-lojaliteten medanställda väger oftaFör de
skyddar delagstiftningän dennabrukarna starkare som

ochrd,godViljanintressena. att omsorgge en vegna arbetsmiljöförhållandenadelattgörservice att egna
hand.i andrakommer

till-också granskasunderarbetar att avDe pressen av
förhållande förstärks attsynsmyndigheter. Detta av

ivård- betydelseäromsorgssektornoch stor sam-av
uppgiftmassmediadärförföljshället och varsnoga av

fak-intressen.allmänhetensbevaka Desssaärbl atta vård- ochtillytterligarebidrar att omsorgsper-torer
destarkare bundnasigallmänhet kännersonalen i av

patienternasbrukarnas rät-skyddarlagstiftningar som
arbetsmiljölagen.tigheter än av

betydelseVärderingarnas

funktionsdug-och desssektornoffentligaDebatten om
arbets-arbetsklimatet ochbetydelse förharlighet

effekti-vård- omsorgsverksamheten. Närochmiljön inom
såifrågasätts, personalen detuppfattarviteten som

arbets-denocharbetsplatsenkritik den egnaegnaav
små arbetspro-förändramöjligheterMed attinsatsen.

på objektivtmetoderavsaknad ettoch somavcessen
dettaupplevaseffektivitetarbetetsvärderakansätt

påfrestande.psykisktdärmedfrustrerande ochsom

arbetsmiljönKännetecknande för2.4

kvinnoarbets-utprägladVård- äromsorgssektornoch en
personalendrygt 90utgör procentKvinnornamarknad. av

ochläkareUndantaget äryrkesgrupper.de flestainom
Bland dem imajoritet.är idär männentandläkare som

dock kvinnor-idag äryrkentill dessautbildar sigdag
majoritet.ina

vårdenbådekaraktär kräverochkonstruktionsinGenom
övertillgängligpersonalfinnsdetoch attomsorgen

andelinnebär stortimmar. attalla dygnets Det aven
medJämförtarbetstider.oregelbundnaharanställdade

vård- omsorgssektornochi hararbetsmarknaden stort
såväl arbetstideroregelbundnabåde medandelhögreen

deltidsarbete.som
14



ARBETSMIIJÖKOIMISSIONEN
msorgsgruppan
Slutdokument
900315

vård-formella inträdeskravenDe till och omsorgsverk-
samheten är relativt bestämda rå-och höga. när detMen

efterfrâgeöverskott påder betydande personal tvingar
det påfram lösningar innebär avkall kraven försom
tillträde till förberedande utbildning och direkt till
arbete.

Framför allt inom storstadsregionerna har den ökade
konkurrensen arbetskraften resulterat i högom en per-
sonalomsättning och personalbrist. resultat den-Ett av

situation gårhar blivit att stora idag in ina gruppervård- och omsorgsverksamhen med mycket begränsad ut-
bildning och erfarenhet.

Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp har funnit
vårdområdet äratt de branschernamest utsattaen av om

till arbetsskadeutvecklingen och riskerna förman ser
ohälsa.

förekommer detDessutom betydande underanmälning ien
arbetsskaderapporteringen, vilket kan ha göra medatt
verksamhetens karaktär, där kall-andan fortfarande
lever kvar i viss utsträckning. Enligt pilotstudieen

Kommunalarbetareförbundet, det sk SAMS-projekt Sär-av
skild arbetsmiljösatsning, endast 60rapporteras ca

sjukfrånvaronden arbetsskaderelateradeprocent av som
arbetsskada.

15
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Många anställda inom denna starkt kvinnodominerade
låg statusnivå.verksamhet har yrken med avspeglasDet

lönenivåer påbl i tillhör de lägsta hela arbets-a som
marknaden.

Personalen har överlag starkt i verk-ett engagemang
samheten inom hela denna sektor. ligger betydligtDetta
över genomsnittet för arbetsmarknaden i stortSCB:s
Ulf-undersökningar 1987. Personalens ärengagemang en

tillgång vård-viktig inom och omsorgssektorn. Men om
det samtidigt leder till de anställda utsätter sigatt

ochellerför alltför fysisk psykisk belastningstoren
får det negativa konsekvenser.

också många vård-finnsDet positiva faktorer i och om-
sorgssektorns arbetsmiljö. Hit hör bl arbetetatta
upplevs viktigt och meningsfullt och arbets-attsom
insatserna är hög patienterlbruk-i grad uppskattade av

Tillgängligheten, arbetskamraterna viss fri-samtare.
någrahet forma sitt arbete är andra positiva in-att

slag arbetsmiljöbilden.i

Lönenivån några vård-för yrkesgrupper inom och om-
någrasorgssektorn jämfört med delar övrig arbets-av

Lönenivåernamarknad, andra kvartalet 1989. för primär-
och landstingspersonalen procentanges som genom-av

försnittslön egentlig industri,SAF-LO, byggnadsindus-
tri, varuhandel och samfärdsel

Sam-Varu-
SAF- han- färd-Eg.

ind. del selLO Bygg.

Primärkommuner
Barnskötare erska 84 86 68 96 93-Vårdbiträde 83 85 67 95 92
Undersköterska 87 89 99 9671
Sjukvårdsbiträde 84 86 68 95 93
Dagbarnvårdare 78 80 64 89 87

Landstingskommuner
Skötare 86 88 70 9598
vårdbiträde 81 83 65 92 89
Undersköterska 86 88 69 97 95
Siukvårdsbiträde 82 84 67 93 91
Källa: och landstingsförbundets lönestatistikKommun-

lönetstatistikSAF-Lossamt

16
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2.5 Konsekvenser arbetsmiljönav

Kartläggningsgruppens visar klar tendens närrapport en
vård-gällerdet och omsorgssektorns miljöproblem. Ju

längre i hierarkin, desto fler sjukskrivningar,ner ar-
betsskador, arbetsolycksfall och förtidspensioneringar.

statistiken i dessa avseendenDe in-toppargrupper som
vård och har även bland de högsta sämstaom omsorg

värdena för hela arbetsmarknaden.

Vård- på nivåeroch omsorgsarbetet alla karaktäriseras
påfrest-det upplevs betydligt psykisktattav som mera

ande än genomsnittet för arbetsmarknaden.

Några vård-de utmärkande konsekvenserna för ochav om-
sorgssektorns arbetsmiljö är:

Omfattande belastningsskador-
sjukfrånvaroHögre och högre andel förtidspensioner- påade för yrkeskategorier än genomsnittetstora

arbetsmarknaden

långtidssjukskrivningarOmfattande-

Emotionell uttröttning-

förorsakad psykiska krav litet besluts-Stress ochav-
upplevelse otillräcklighetutrymme samt av

Svåra etiska avvägningar-

Störd dygnsrytm-

personalomsättningStor-
fysikaliskaKemiska, och microbiologiska risker-

våld våldOkända faror, och hot om-

17
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ARBETSHILJÖBEGREPPETTOLKNING3 OCH AVDEFINITION

definition be-mycket vidArbetsmiljölagen avger en
arbetsmiljö:greppet

hänsyntillfredsställande medskallArbetsmiljön vara
tekniskasociala ochoch den ut-arbetetstill natur

Arbetsförhållandena skalli samhället.vecklingen an-
ochi fysisktförutsättningarmänniskanstillpassas

eftersträvas arbetetskallavseende. attpsykiskt Det
påverkaså, själva sinkanarbetstagarnaanordnas att

situation.

begränsarinsiktbristande kunskaper ochföljdTill av
olycks-tillarbetsmiljöarbetetoftasig avsumman

och likn-kemikalier, klimatergonomi,buller,risker,
också skyddskommit-vadärande faktorer. tDetta ex

företagshälsovård prakti-iflyrkesinspektion,téer, m
på dessatill satsningarnarelationbehandlar.ken I

ocharbetsorganisationarbetsmiljöfaktorer harfysiska
frågor lagensbakgrundenhamnat ipsykosociala trots

definition.breda

hel och odel-människan ärär attOmsorgsgruppens syn
går arbetetbeteckna delDärför det intebar. att aven

arbets-omfattar helaArbetsmiljönarbetsmiljö.som
innehåll organisation.ocharbetetssituationen, även

iskall inrymmasvadoch tolkningDefinition ar-somav
insiktsfråga. med ökadtaktärbetsmiljöbegreppet Ien

också arbetsmiljön.förgränserna Dess-vidgaskunskap
frånpå för-håller förändrasalltmerarbetet attutom

Därfördel i tillvaron.centralsörjningskälla till en
ocksågradi högvid meningarbetsmiljön ikommer att

helaanställdesför denförutsättningarnabestämma
tillvaro.

utgångspunkt arbetsmiljögodärgrundläggande attEn en
sjukfrånvaro,statistiken överiavläsasskall kunna

ochförtidspensioneringararbetsolyckor,arbetsskador,
personalomsättning.

åstadkomma elemen-i deförändringarverkligenFör att
på blfordrasarbetsmiljönkraventära a:

organisation sådaninnehåll ärocharbetets enAtt av- arbetsglädjeupplevaanställda kandekaraktär att
yrkesstolthet.och

18
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vård-all sådanochAtt omsorgspersonal har graden-
inflytande, trygghet och insikt de kan mötaattav

patienternasbrukarnas behov och förväntningar. Det
gäller bl hur arbetet förläggs, planeras ocha genom-
förs.

arbetsinnehålletarbetsfältet ochAtt successivt vid--
påHär bör särskild satsning göras degas. mesten

utsatta grupperna.

fåralla anställdaAtt möjlighet växa i jobbet.att-
förutsätter i sinDetta undanröjandetur organisa-av

toriska och formella hinder för de anställdas yrkes-
utveckling.
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STÄLLNINGSTAGANDEN PROMBHORIORGD-GRUPPENS4 TILL

förebyggande arbetetdetstyrmedel 14.1

miljöarbetetPolicy för

för hurskall haarbetsgivarenVi ettatt programanser
bedrivas inom förvaltningenskallarbetsmiljöarbetet

skall beskrivaberörda.för allaär känt Programmetsom
mål fördelningarbetsmiljöarbetetmedel föroch samt av

Må-arbete.för dettabefogenheter och resurseransvar,
tillsynsmyndighet-ochuppfylla lagensskall lägstlen

krav.ernas
Åtgärdsplaner kontrolloch intern

också till-arbetsgivaren,motiveratfinner det attVi
åt-organisationerna, utarbetarfackligamed desammans

mål, prioriteringar ochuppställdamedgärdsprogram
åtgärder. ochsystematisk identifieringkonkreta En

grundförutsättning förriskerna äranalys attenav
ändamålsenligt åtgärdsprogram.utarbetakunna ett

indust-för tankarna tillandaRiskanalys i GD-gruppens
hellre talavillriell verksamhet. Omsorgsgruppen om

analyserainriktasbörarbetsmiljöanalys attmotsom
arbetsinnehåll,sådant, hur olikaeffekteryrket avsom på-arbetsinnehållochorganisationförändringar av

individernaverkar etc.

arbetsmiljö-väl utfördastatistik ochRelevant intern
priorite-underlättarhelhetsbildanalyser somger en

skallArbetsgivarenlösningar. ut-och effektivaringar
stati-föratillbud löpandeochreda arbetsskador samt
sjuk-och sjukdomar,arbetsskador olyckorstik över

frånvaro, förtidspensioneringpersonalomsättning, mm.

vikt-arbetsmiljön är detanalyseragällerNär det att
vård-anpassade tillmetoder ärutvecklaigt att som

braspeciella karaktär. meto-omsorgssektorns Utanoch
arbetsmiljöpro-riktasuppmärksamheten motder kan mera

orsaker.änblemens symptom

åtgärder.åstadkomma rad olikadetta krävsFör att en
bearbetain ochsystematiskt samlahandlar attDet om

hårddata olyckor, sjukdomarkring etc.statistik om
samla insystematisktnödvändigtär lika attdetMen

från arbetsplatsträffar,informationbearbetaoch per-
företagshälsovården.frånsonaldiskussioner liksom
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uppgifter bör redovisas i personalekonomiskaLämpliga
blir lättillgänglig och offentlig informa-bokslut som

för olika intressenter.tion

bådebör gälla given arbets-Arbetsmiljöanalysen en
och verksamhet i förändring och den börsituation en

bådepå arbetsmiljön är hela arbetet, inne-baseras att
håll, teknik.organisation och

understryker betydelsen systematik iOmsorgsgruppen av
ifrågasätter rangordningarbetsmiljöarbetet, avmen

risknivå.förvaltningararbetsställen efter

arbetsgivaren skall göra interna kon-Gruppen attanser
och i övrigt ha de rutiner förtroller, utvärderingar

säkerställa verk-miljöarbetet behövs för att attsom
målenuppställda och lag-samheten bedrivs enligt de

krav. är viktigt dessa arbetsupp-stiftningens Det att
ingårarbetsledningen linjen ochgifter utförs iav som

arbetsledarroll.naturlig del i derasen

delaktighet är viktig föranställdes egEN attDen upp-
skall bli heltäckande ochföljning och utvärdering

rättvis.

Åtgärder för motverka utslagningen i arbets-4.2 att
förmågatillvara den enskildeslivet och bättre attta

arbeta.

arbetsmiljölagstiftningen och tydligaTydliga ikrav
rehabiliteringskrav

måste ställalagstiftningenOmsorgsgruppen attanser
på arbetsgivaren har systematisktydliga krav att en

arbetsmiljöarbeteoch kontroll sitt ochstyrning an-av
rehabilitering.försvar

tilltalande.GD-promemoriorna ärArbetslinjen i Den un-
vård-arbetsanpassning.derstryker betydelsen Inomav

är och rehabiliterings-omsorgssektorn anpassnings-och
bådefrågorna skäl ochbetydelse, humanitärastor avav

personalförsörjningenför att trygga

både till förhindrasyftarArbetsanpassningen ut-att
sjukdom ellertill de drabbatsslagning och att avsom

arbetsförmåga ellerskall kunna kvarnedsatt stanna
tillbaka till arbetet.komma

Utgångspunkten arbetetför arbetsanpassningen är att
till individen och inte tvärtskall Dettaom.anpassas

arbetsförmågabådemåste och demhar fullgälla dem som
arbetsförmåga.har nedsattsom
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För arbetsanpassningen skall bli reell är det nöd-att
vändigt arbetsgivaren har tydligtatt ett Sam-ansvar.

företagshälsovårdentidigt det nödvändigtär bliratt
integrerad expertfunktion finns med i det aktivaen som

påarbetsmiljöarbetet arbetsplatserna.ute

åtgärder.Effektiv rehabilitering förutsätter tidiga
ocksåDärför behöver samarbetet mellan arbetslivet,

företagshälsovården försäkringskassanoch utvecklas.
är viktigt arbetsgivaren har förDet att ett attansvar

ståndrehabiliteringen kommer till och den i förstaatt
påhand sker den arbetsplatsen.egna

påSanktioner pris arbetsmiljön-
Vård- och omsorgssektorn har fortfarande betydande ar-
betsmiljöproblem. det sker successiva förbättringarMen
på områden.olika gäller bl teknik lyfttek-Det ta ex

går framåt.nik där utvecklingen Motsvarande utveck-
ling finns inte beträffande arbetsorganisation.t ex

såväldet krävs utvecklings-Omsorgsgruppen attanser
åtgärderinsatser andra stimulerande för för-attsom

bättra förvaltningarnas arbetsmiljö- och rehabilite-
ringsinsatser.

Istället för bestraffande strategi förordaren omsorgs-
åtgärderstimulerande för förbättra för-attgruppen

valtningarnas arbetsmiljö- och rehabiliteringsinsatser.
påVi därförstödjer tanken utarbetande ekonomi-av av

ska styrmedel. Differentierade socialförsäkringsavgift-
sådanerarbetsgivaravgifter kan metod.vara en

Företagshälsovården

företagshälsovården börOmsorgsgruppen attanser vara
oberoende ska kunna användasexpertresurs. Denen av

arbetsgivaren hjälp för sitt obligatoriskaatt tasom
för förebygga ohälsa och rehabilitera demattansvar

såvälskadas i arbetet. äller den internaDetsom som
rden.den företagshälsovexterna

företagshälsovår-utesluter naturligtvis inteDetta att
ocksåden bör kan anlitasexpertresursvara en som av

facket. är viktigt för trovärdigheten deDetta mot an-
ställda.
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måste beståFöretagshälsovårdens kompetens olikatreav
delar:

medicin- teknik- beteendevetenskap-
företagshälsovården skall kunna uppfylla sinFör att
utifrån vår definition arbetsmiljö, är detuppgift av

professionella yrkesutövare mednödvändigt haatt en
på områ-inriktning och dessaadekvat vart ett treav

företagshälsovårdensmåste totala omfatt-den. Dessutom
mellan dessa delarning balansensamt tre vara anpass-

påtill behov finns arbetsplatserna.ade de utesom
företagshälsovårdens otillräckligaIdag är närresurser

gäller beteendevetenskap.det t ex

deBelastningsskador är arbetsmiljöpro-ett storaav
både vård och för fram-blemen inom Men attomsorg.

gångsrikt angripa dessa problem räcker det intekunna
åtgärder lyftteknik, lyftutrustningmed ärDetosv.som

förändradelika nödvändigt med arbetsrutiner ochminst
arbetsorganisationen. Här detutveckling finnsen av

beteendevetenskaplig kunskap.behovett stort tav ex

har fäst allt störresamhällssektorn iI stort man upp-
på psykosociala faktorerna. gällermärksamhet de Det

också vård- omsorgsverksamheten. Olika studieroch ty-
vård-på väsentlig del och omsorgssek-der att aven

arbetsmiljöproblem har sin grund i psykosocialatorns
framgångsrikt kunna angripa dem krävsfaktorer. För att

både kompetensutveckling. redan med be-metod- och Men
troligtvis betydande insatser görasfintlig kunskap kan

Hit hör systematiskmed relativt enkla medel. t ex
återförsutvärderingverksamhetsuppföljning och som

både anställda.till arbetsgivaren och de

Ekonomiska incitament

enskildeekonomiska incitament för denVi attattanser
fårinte användas bestraff-delta rehabiliteringen ii

ande syfte.

Arbetslivsfonden

fåarbetslivsfonden kommer rätt in-Vi bedömer att att
på såväl arbets-är viktigtriktning. Det att satsa

arbetsplatsåtgärder pååtgärdermiljöförbättrande som
arbetsanpassningsåtgärderoch indivi-rehabiliterings-

åtgärder.dinriktade
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rahabi-medicinska och yrkesinriktadedenUtveckling av
literingen.

utvidgat arbets-äruppfattning att ettOmsorgsgruppens
ocksårehabilitering förutsätterför attgivaransvar

stärks vad gäller:samhällets resurser

företagshälsovårdkopplingsamarbete mellanbättre- primärvård.och
klinikernayrkesmedicinskautbyggnad deav- medicinska rehabiliteringendenutveckling av- yrkesinriktade rehabiliteringenförbättring denav-

Lönebidrag

tillidén med ökade möjligheterstödjerOmsorgsgruppen
på hjälparbetsmarknaden medreguljäradenarbete av

lönebidrag.

forskningochutvecklingUtbildning,

forskningutveckling ochutbildning,viktigt medärDet
på rehabilitering.arbetsmiljö- ochmed inriktning

fångar huvudsakiarbetsmiljöarbetettraditionellaDet
dåuppstår period organisationunderproblem ensomupp

någorlunda arbets-görkonstanta.teknik är Det attoch
teknik-i arbets-,integreratsällan ärmiljöarbetet

Ökade kunskaper ärorganisationsutvecklingen.och en
förhållande.på dettaändrafaktor förviktig att

på aku-inriktatär i hög gradarbetsmiljöarbeteDagens
vård-olycksfallsrisker. ochellerskade- Inomta om-

oftaarbetsmiljöproblemendockkansorgsverksamheten
sådan fysisktarbetet ärkaraktär attenvara av

på långpåfrestande sikt.ocheller psykiskt

kunskapochkompetensviktigt det finnsär attDet om
såväl verksamhetbetydelse fördessarbetsmiljön och

nivåerpå harförvaltningen. Idagipersonal allasom
betydligt bättreoftastde fackliga representanterna

arbetsmiljöfrågorna än arbetsgivarna.kunskap om
genomgårarbetsmiljöfrågornamedalla arbetar enOm som

iarbetetmöjlighetfinns detutbildning attgemensam
ärsynsätt. Detpräglasfortsättningen ett gemensamtav

arbetsmiljöutbildningen förväsentligtdärför att ar-
arbetet och intedel i ettbetsledare somsom enses

åtagande.frivilligt
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arbetsmiljöfrågornasMed hänsyn till allt större be-
vård-tydelse inom och omsorgssektorn, anser omsorgs-

det skall övervägas arbetsmiljöutbild-attgruppen om
ingåning bör obligatorisk del i yrkesutbild-som en

ningen.
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mssrirmmssn,ARBETSRÄTTSLIGAÖVERSYN5 AV DEN
ARBETSMILJÖ- REHABILITERINGSARBRTEocnEFFEKTIVARE

bestårlagstiftningengällande arbetsrättsligaDen nu
under 1970-talet.huvudsak skrevsflera lagar isomav

tillfällen och föddes oli-vid olikatillkomLagarna ur
särskilt be-detta sammanhang kanidétraditioner.ka I

och medbe-mellan arbetsmiljölagenröringsytorna AML
stämmandelagen nämnas.MBL

ochträdde kraft den juli 1978Arbetsmiljölagen i 1 er-
fråndå arbetarskyddslagen 1948 medden tidigaresatte

års lag skydd yrkesfara. inne-1889rötter i mot AMLom
håller beskaffenhetarbetsmiljönsmateriella regler om

frågorna arbetsmiljön.förreglerar Ioch ansvaretom
skallde lokalaregler för hurkapitel 6 finns parterna

skyddskommittéer, regionalaskyddsombud,samverka genom
skyddsombud m m.

föreskrifterkan preciserasramlagärAML genomen som
ocksåfrån arbetsmark-arbetarskyddsstyrelsen. ärDet

och fyllaskyldighet tillämpa lagennadsparternas att
med avtal.tut exramen

1977trädde i kraft den januariMedbestämmandelagen 1
olika lagar medling iblandoch annatersatte ar-om

från in-1920-talet.kollektivavtaloch MBLbetstvister
nehåller till information ochrättformella regler om
förhandling.

båda samverk-de lagarna ärskillnad mellan AMLSattEn
på och har rötter iintressegemenskapbyggeransformer

sociallagstiftning. förväntas gemensamtgammal Parterna
arbetsmiljöfrâgorna skyddskommittéerna.bli Ilösa a

huvudsakligtförhandlingsmodellendäremotMBL somanges
polarise-inflytandet. Härigenomfackligamedel för det

intressemotsättningarna.ras

kantillämpningen ochdagligaden AML MBLI manav
skyddskommittéskyddsombud och tra-förenklat säga att

arbetsmiljön medanfysiskadenditionellt mest tar upp
arbetsinnehåll huvudsakiarbetsorganisation och tas

inflytandeförMBL-förhandlingar. Formernagenomupp
på tämligen välarbetsplatserflestaär deenligt MBL

samverkanlinjeorganisationen medanintegrerade i en-
mångaskyddskommittêerna,behandlas iligt AML som av

sidan linjen.betraktas vid avsom
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Uppdelningen lagstiftningen har i del fall förtav en
med sig tendenser till arbetetatt organiseras i speci-

försvåraalfunktioner. kan helhetssynenDetta i verk-
samheten och sägs ibland leda till besvärande dubbel-

frågorarbete. Samma först hanteras i skyddskommit-som
tên till MBL-förhandling ellertas tvärt Iupp om. an-
dra fall har det arbetsmiljöfrågornalett till att
skiljts utgångspunkteroch prioriterats bort. Olikaut

också spåri lagstiftningen har isatt avtalskonst-
ruktionerna.

talar förDetta den arbetsrättsligaatt lagstiftningen
såbör arbetsmiljöfrågornaöver, påatt ett natur-ses

ligt sätt kan integreras i övrig verksamhet, dvs ekono-
mi, teknik och organisation.

vårEnligt mening bör översynen resultera i integre-en
rad ramlag med fasställda kriterier för skyldigheter

rättigheter,och dock organisatoriska bindningar.utan
arbetsmiljöarbetet skallHur bedrivas organisato-rent

riskt bör lösas förutsättning ärparterna. En dockav
arbetstagarpartenatt reelltgaranteras inflytande.ett

5.1 Förbättringar i arbetsmiljölagen

Omsorgsgruppen stöder i huvudsak de synpunkter som
framförs i kapitel 8 i Arbetarskyddsstyrelsens Rege-

angåenderingsuppdrag styrmedel i det förebyggande ar-
betsmiljöarbetet 1990-02-15.

5.2 Effektivare arbetsmiljöarbete

nuvarande organisationsformenDen för det lokala ar-
betsmiljöarbetet fungerar inte tillfredsställande.
Frågorna såvälprioriteras inte. gällerDetta ur ar-
betsgivarpartens arbetstagarpartens synvinkel.som

arbetsgivarensOm för arbetsmiljön skall för-ansvar
frågorstärkas dessa entydighetste istället förm ges

dubbelhantering ocheller fragmentering i parallella
Arbetsmiljöfrågornaorganisationer. bör behandlas ut-

ifrån helhetsperspektiv tillsammansett verk-med
samhets- och produktionsplanering, personalpolitik mm.

måsteSkyddskommittéernas arbete utvecklas till att om-
arbetsmiljöfrågorna utifrånfatta helhetsperspek-ett

tiv.
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åtgärdsprogram,Policy, linjeansvar och partsinflytande
är centrala kriterier för effektivtett lokalt arbets-
miljöarbete. måsteframtidenI det underordnadvara avbetydelse vilken organisatorisk form väljer förmanpåmiljöarbetet förvaltningar och andra arbetsplatser.

förutsätterDetta dock lagändringatt sker.en

Omsorgsgruppen har diskuterat och fördelar medser attden nuvarande organisationen kring arbetet med skydds-
kommittéer integreras med ochMBL PåMBA-förfarandet.
så sätt frågornaför in i linjearbetet påman tyd-ett
ligare får,sätt och förutom samråd, klaraman ställ-

frånningstaganden såväl arbetsgivare arbetstagare.sombörDet bådafördel förvara en parterna.

Idag lagen den partssammansattager skyddskommittén enviktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Genom kom-
pletteringar med lokala MBL-avtal är det möjligt attgöra arbetsmiljöfrågorna nedåtlevande i linjeorganisa-
tionen, och hitta praktiska lokala lösningar.

metodEn arbetsmiljöfrâgornaatt linjestatusge kan va-att frågornaarbetar bådemedra samma personer i för-
valtningens ledningsgrupp och skyddskommittén.
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5 SLUTORD

kännetecknenNågra förutsättningarnafrämsta ochdeav
vård- 1990-talet kommeromsorgssektorn underför och

att vara:

samhällsekonomisktBegränsat utrymme

arbetskraftenkonkurrensStor om

innehålls-organisatoriskstrukturell, ochFortsatt
verksamhetenmässig förändring av

arbetsmiljönfaktorer spelar ioch dessaFör var en av
arbetsanpassning och rehabiliteringsmöjlig-vid mening,

pekarstrategisk roll. behovsprogno-heter Dessutomen
fortsatttrendframskrivningar entydigtoch mot enser

efterfrågan på vård- omsorgstjänster underochhög
1990-talet.

insikt kringutveckling kunskap ochständigskerDet av
rehabiliteringsfrågorna. Målsättning-arbetsmiljö- och

måste successivt reviderasoch metoderambitionerar,
modellerviktigt utformaDärför är detoch förnyas. att

tillkanför miljöarbetetoch system ensom anpassas
ochstegvis förändrings-kontinuerlig eller diskret

utvecklingsprocess.

fram tidigare i dennaförslag vi lagtUtöver de rapport
några faktorer be-övriga ärvill vi peka som av

arbetsmiljö:och omsorgssektornsför rd-tydelse v

arbetsplatsdemokrati. fåbörAlla anställdaUtvecklad- arbetsplatser och inne-utforma sinamed ochvara
hållet värde medäri sitt arbete. ettstortDet av

både arbetslag.individer ochförökat beslutsutrymme

arbetstider.individuellt anpassadeFlexibla och-
arbetsledarroll.Förstärkt-

bådeÖkat yrkesin-anställda i formtill destöd av- handledning.psykologiskriktad och

internationelladet ökadeHandlingsberedskap inför- samarbetet.
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framhållaSlutligen vill den kortaattomsorgsgruppen
vårttid vi haft till förfogande inte medgett allaatt

frågeställningarrelevanta har kunnat täckas in, eller
gå påharvi kunnat tillräckligt djupetatt med de om-

råden behandlas i denna rapport.som
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FÖRORD

arbetsmiljökommissionentillkalladeaugusti 1989den 28beslutGenom en
rehabiliteringsarbetetarbetsmiljö- ochuppgift belysamed attarbetsgrupp ur

bestått följandeArbetsgruppen harperspektiv.företagetslilladet av
personer:

arbetsmiljökommissionenmedlem iordförande,Christer Fors,
regionchef, SAFRolf Näslund,

förman, TCOKenneth Lantto,
ombudsman, LOThomas Fredén,

beståendesekretariat knutitsharTill arbetsgruppen ett av:

LuleåTekniska högskolan,tf professor,Johansson,Jan
Luleåhögskolan,forskningsingenjör, TekniskaJohansson, 1:eBo

slutfört sitt uppdrag.med dennaArbetsgruppen har rapport

Luleå februari 1990den 27

Christer Fors
Ordförande
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GENOMFÖRANDEMÅL OCHBAKGRUND,

sitt arbetsgruppArbetsmiljökommissionen tillsatte i början arbeteav en
Vi kallar dennabestående generaldirektörerna för ASS, AMS och RFV.av

arbetsuppgifti fortsättningen. GD-gruppensför GD-gruppen attvargrupp
utslagning i arbets-idêprogram syftade till motverkaett attpresentera som

förmåga arbeta. utkast tilltill den enskildes Ettlivet och bättre attta vara
i daterad 1989-08-11.sådant presenterades EnPMett samman-enprogram

fattning i bilagapresenteras
frågan idéprogrammetArbetsmiljökommissionen hurInom restes anpassatvar

dennasmå problem och förutsättningar. belysatill de företagens För att
Arbetsmiljö-fråga arbetsgrupp med förtillsattes representanteren

Till arbetsgruppen knöts sekretariat.kommissionen, SAF, LO och TCO. ett
utifrånarbeta följande direktiv:Arbetsgruppen har haft att

mål därför bildArbetsgruppens främsta ska vilkaattvara ge en av
uppståskulle i de mindre företagenmöjligheter och problem kunnasom

förslagen promemoria genomfördes.i GD-gruppensom

omfatta vilkanämnda analysen bör eventuella behovDen parternaovan
mindre från företagshälsovård,i de företagen har särskilt stödav myn-

digheter och samhället i övrigt för kunna uppfylla de eventuelltatt
skärpta kraven.

ocksåskall beskriva braGruppen hur systematiskt arbetsmiljö-ett och
rehabiliteringsarbete utformas ikan mindre företag.

frågor särskilt bör gäller hur arbetsmiljöDe och rehabili-tassom upp
teringsarbetet och organiseras. Vilka påkrav kan ställastyrs for-man
maliserad och dokumenterad policy åtgärdsplaner småoch företagHur

fåkan god uppfattning riskbilden i sin verksamhet Vad behöveren om
de för underlag och stöd för dessa bedömningar Vad finns det för
möjligheter till rehabiliteringsinsatser inom små företag med be-ett

antal olika arbetsuppgiftergränsat

Frågorna bör belysas utgående både från arbetsgivarens möjligheter att
fullgöra sina frånskyldigheter och den lokala fackliga verksamhetens
utgångspunkter. ingår skyddsombudens, deHär regionala skyddsombudens
och skyddskommittéernas roll och möjlighet medverka i arbetsmiljö-att
och rehabiliteringsarbetet. frågordell kan den enskildeävenen ar-

Ävenbetstagarens påverkas.arbetsvillkor detta bör belysas.

utgåGruppen bör i sitt arbete från praktiska studier förutsättningarav
i några företag. För slutsatsernaatt göra allmängiltiga kan dessamer
studier eventuellt kompletteras enkät till ytterligare ett antalav en
företag.

sålundaDet mycketär omfattande uppgift kommissionen pålagten som oss.
Samtidigt saknas det i GD-gruppens promemoria precisering hur sank-en av
tionssystemet tänktär begränsaratt ut. Detta givetvis våra möjligheter.se



Genomförande
Genomförandet vár studie kan indelas i femav delar sammanfaller medsomden kapitelindelning vi valt pá rapporten.

Kapitel 2 innehåller statistisk belysning de småen företagen och derasavarbetsmiljö.
Kapitel 3 innehåller resultaten från 19 företagsbesök där vi diskuterat GD-idéer med företagsledarna.gruppens Besöken förlagdaär till Norrlandnorraoch Stockholm.
Kapitel innehåller4 resultaten från diskussion med 12 företagareen i

Jönköping. Syftet med diskussionen dels vidgaatt den geografiskavar refe-
och dels attrensramen företagarna själva videngagera utformning av enmodell för hur lokalt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete kan utformas i desmå företagen.

Kapitel innehåller5 diskussion med regionalaen skyddsombud kring derasspeciella problem.
Kapitel innehåller6 att antal kritiska frågeställningar har underrestssomprojektets gång. Dessa frågeställningar är inte uttryck för arbetsgruppens

värderingargemensamma utan spegling desnarare inomen vilka viav ramarfört den diskussion resulterat i vårtsom förslagsenare till modell för lokaltarbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete i de sma företagen.
Kapitel innehåller7 slutliga förslag förgruppens lokalt arbetsmiljö- ochrehabiliteringsarbete i de små företagen.



FÖRETAGENSMAGRUNDLÄGGANDENÅGRA OM DEFAKTA

färre 50har änarbetsställenföretagvismå företagMed somavser
sammanfallerdendär attlagt ärvi gränsenAnledningen till attanställda.

skyddskommitté.påmed kravet
Däreftersmå företag.begreppetkvantifieraförsökaskall vi attNedan

små företagensdestruktur,branschensstatistik belysamed hjälpviskall av
småskyddsombud, deregionalaskyddsombud ochförekomstenarbetsmiljö, av

besöks-yrkesinspektionensföretagshälsovården samttillanslutningföretagens
små företagen.dehosfrekvens

arbets-sig antaletfördelarfrån augusti 1989företagsregisterEnligt SCB:s
nedan:enligtanställdaantaletochställen

AntalAntalStorlek
anställdaarb.ställenanstant

33855220
277.992136.7221-4
653.42470.4475-19
570.26519.03720-49

2.046.22912.07150-
3.547.910576.829Totalt
1.501.681226.2561-49

så finns 42%anställda,färre 50småföretag, dvs änvår definitionEnligt av
företagvi exkluderarintervall. Om utandettaanställda inomantaletav

intervall.inomantalet arbetsställenåterfinner vi 95%såanställda sammaav
98%.bliranställda procentsatsenegenföretagarevi inkluderar utanOm

Småföretagens branschstruktur
följande bransch-finner vifrån augusti 1989företagsregisterEnligt SCB:s
anställda. Vi redo-med 1-49vid arbetsställenanställdaför antaletstruktur

småvid företagarbetarmånga de anställdavisar hur procentäven somav
bransch.respektiveinom

enligt sysselsättningsstatistik 4.370.624SCB:s1987 sysselsatta1 antaletvar miljoner. Enligt företagarregister harIdag är den närmare4,5 SCB:spersoner. nogvi augusti 3.547.910 anställda. Till detta kommer576.829 företagare1 1989 egnasiffran eftersom del de smeföretagen har anställd företags-är osäker av enen registren i storleksordningen halv miljonledare. Skillnaden de bada ärmellan ensysselsatta.
enskilda mindre 30.0002 kan nagot underskattat då företagare med änAntalet varai redovisad inte registreraskronor normalt här.moms



Näringsgren enl SNl Ant ianst Andel i
små företag branschenav

Jord-, skogsbruk, fiske 34.789 60
Gruvor mineralbrott 3.2980 29
Tillverkningsindustri 201.651 23

Livs, dryck, tobak 15.952 21
Textil beklädnad 12.078o 37
Trävaru 26.995 40
Massa, grafisk 27.671papper, 24
Kemi, gummi, plast 14.144 20
Jord stenvaru 7.4940 32

stål,Järn, metall 2.632 6
Verkstadsind 92.213 22

tillv.indAnnan 2.672 40
Gas, el, värme vatten 14.0550 38
Byggnadsindustri 127.947 56

Husbyggnad 28.989 34
Våg vatten 19.3950 48
Byggnadshantverk 69.548 77

Varuh, hotellrest 346.1520 70
Partihandel l 19.467 64
Detaljhandel 178.862 76
Rest hotell 47.8640 67

Samfårdsel, telepost, 110.139 41
Samfärdsel 79.995 47

Banker, försäkr, fast.förv 165.242 53
Fastighetsförv uppdrag 123.3700 59

Off förv andra tjänster 498.207o 39

Vi ovanstående tabell detatt inomser av är nåringsgrenen Offentlig förvalt-
ning och andra tjänster vi återfinner de flesta anställdasom vid små arbets-
ställen. Denna kategori skulle dock inte ingå l vår studie. inom nåringsgrenen
Varuhandel, hotell- och restaurangrörelse återfinns 70% de anställdaav346.l52 anställda på små arbetsställen, de flesta inom detaljhandeln 178.862
anställda. Byggnadsindustrin är stor arbetsgivare. återfinnsDären annan deflesta inom näringsgrenen Byggnadshantverk 69.586 anställda. Bakom den
rubriken döljer sig måleriet, plåtslagerier och glasmästerier el-samt och vvs-företag. Inom tillverkningsindustrin detär Verkstadsindustrin denärsomarbetsgivaren.stora

småDe företagen och arbetsmiljön
intressantEn fråga i vilkenär utsträckning små företag bidrar till arbets-

olyckor och yrkessjukdomar. För belysaatt denna fråga har vi utgått från
ISA:s statistik från 1986 detnär gäller arbetsolyckor och från 1985 för
arbetssjukdomar.

Storlek Antal Antal
ant anst olyckor sjukdomar

l-4 6.399 1.564
5-19 16.007 4.888
20-49 16.204 5.235
50- 68.367 23.240
Totalt 106.977 34.927
1-49 38.610 11.689



antalet33%arbetsolycksfallen och362;försmå avföretagenDe avsvarar
42%förmed dejämförasskall attsiffror avarbetssjukdomar. Dessa svarar

anställda.antalet
bådetillföretagutsträckning än storaalltså mindreibidrarSmå företag

kringriktas attreservation böryrkessjukdomar. Enoch rappor-arbetsolyckor
företag.små iilägre än storakanteringsbenägenheten vara

fördelar sigarbetsskadorsmå företagenshur despeglaförsöktVi har även
fördelningenstuderatill attbegränsatVi har härbranscher. avöver oss

småi företagarbetsolycksfall .

Olycksfalls-olyckorAntenl SNINäringsgren
ifrekvens1987-88

5,563.871skogsbruk, fiskeJord-,
6,26413mineralbrottGruvor o
5,0720.461Tillverkningsindustri
6,031.924tobakdryck,Livs,
1,92464beklädnadTextil o
7,033.797Trävaru
1,921.063grafiskMassa, papper,
5,001.413gummi, plastKemi,
7,551.132Jord stenvaru0

13,10690stål, metallJärn,
5,329.806Verkstadsind
3,22172tillv.indAnnan
2,00561el, vattenGas, värme o
5,3113.583Byggnadsindustri
8,404.868Husbyggnad
2,09810Väg vatteno
5,047.010Byggnadshantverk
1,7211.928hotellVaruh, rest o
1,744.168Partihandel
1,617645.Detaljhandel
2,091.996hotellRest o
2,926.431Samfärdsel, telepost,
4,026.430Samfärdsel . 0,862.855fast.förvförsäkr,Banker,
1,032.539uppdragFastighetsförv 0
0,444.412tjänsterandraOff förv o

återfinner vi de farligasmå företagenovanstående för detabellVi attser av
tillverkningsindustrinbyggnadsindustrin. äroch Inomtillverknings-jobben inom

TrävaruindustrinVerkstadsindustrin och är värstdet närlngsgrenarna som
Byggnadshantverknäringsgrenenbyggnsdsindustrin detinom ärdrabbade och

olycksfallsfrekvensen. numerärt storastår den Denför största gruppensom
klarar sigförhållandevis bra.sig Bästrestaurang klararhotell ochVaruhus,

vårtutanför uppdragligger att stu-den verksamhetenoffentlig sektor, men
dera.

vissa ra större underlag harBeräkningarna behäftade med svagheter. För att3 är ett
1987-88. anställda är hämtadefrånvi ackumuleratolycksfallen över tva år. Antal

dividerat medtvå förföretagsregister i augusti 1989. Värdet är därefterscBzs att
Arsbaseradolycksfallsfrekvens.få en



Vi har studerat antalet anmälda arbetsolyckor och yrkessjukdomar under
perioden 1983-1989 för de företag ingått våri företagsstudie. Den övresom
siffran arbetsolycksfall och den nedre arbetssjukdomar:anger

89 88 87 86 85 84 83

Slakteriet AB 1 1 1
l

Viltslakteriet AB

Inlandssågen AB l 4 6 8 95 6
3 l 2 2

Sågverket AB 2 5 2 7 l 2 5
2 l 1

Smidesverkstaden AB l 3 3 2 1 1
2

Svetsmek AB 2 2 3 l 2 2 1
l 1 2

Plåtmek AB 1 2 1 2 3 2
1 1

Byggföretaget AB 7 1 5 2 1 4
2 2 2 1

Bygg AB 2 8 2 2 4
2 6 1 1

Snabbköpet AB 3 3 4 1
6 6 2 4

ICA Butiken AB

Restaurangen AB

Stockholmshotellet AB 1 l 3
1 1

Åkeriet AB

Transportföretaget HB 2 l 1 l 2

Städ i AB lnorr
1 2 1

Stockholmsstäd AB

Märkesverkstaden AB 1 2 4 1 1
l 1 1

Motormekaniska AB uppgifter saknas

Vi kan konstatera på företagsnivåatt blir antalet registrerade olyckor och
sjukdomar så få de knappastatt speglar arbetsmiljön på företagen. De stora
variationerna årenöver inte förändringar imot den verkliga arbets-svarar
miljön.

skyddsombud och regionala skyddsombud vid de små företagen
Andelen skyddsombud lägre bland småår de företagen blandän företag i
genomsnitt. Vi har inte kunnat belysa förhållandena med något officiellt stati-
stiskt material bland de 19 företag vi besökt hade endast 10men skydds-ett
ombud. vårVid studie i Jönköping motsvarande siffror 8att de 12var avskyddsombudfiföretagen hade

4 Här bör beakta företagenatt iman Jönköping utvalda på grund sittvar speciellaavintresse för arbetsmiljöfrågor varför andelenskyddsombudkan högre än vadvara somår vanligt i regionen.
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påskyddsombudstuderat antaletFabriksarbetareförbundet harSvenska
följande:och kanmedlemmarmed mindre 16 noteraarbetsställen än

antal täckningantalAntal
ombudarbetsstmedlemmar

5%50 1997 ll -5
42%2255386-15
24%3751.5351-15

skyddsombud RSO vilketregionala motsvarar 3191400harEnligt LO man ca
betyder ibevaka 146.000 arbetsplatser. Detharheltidsanställningar. attDessa

utgår frånheltidsanställd Om viRSO. attarbetsplatsergenomsnitt 450 perca
går åt handläggningarbetstid tillskyddsombudetsregionaladel det aven av

medså inte räknaRSO kanarbetsskadeförsäkringen 4025 attett manangav
gång år.varje företag vartannatbesöka änRSO hinnerett mer en

företagshälsovårdensmå ochföretagenDe
företagshälsovården deanslutningsgrad till änsmå företagen har lägreDe

förhållandena med något officiellt statistisktVi inte kunnat belysaharstora.
någontillgång tillvi besökt hade 12bland de 19 företag typmaterial avmen

vår studieTvå endast medicinsk del. Vid iföretagshälsovård. dessa hadeav
tillgångde företagen hade tillmotsvarande siffror 9 12Jönköping att avvar

företagshälsovård.

yrkesinspektionensmå företagen ochDe
förhållandevis sällan. Vismå får yrkesinspektionen harföretagen besökDe av

ingått i vår företagsstudie räknade företag att antaletföljt som genomupp
gjort under periodenyrkesinspektionen 1980-89:besök som

Slakteriet AB
Viltslakteriet AB
Inlandssågen AB E:
Sågverket E:AB
Smidesverkstaden AB
Svetsmek AB
Plåtmek AB
Byggföretaget AB

ABBygg
Snabbköpet AB F
ICA Butiken AB

AB FRestaurangen
Stockholmshotellet FAB
Akeriet AB
Transportföretaget HB
Städ i ABnorr
Stockholmsstäd AB 3
Märkesverkstaden AB
Motormekaniska AB

redovisar inga på vårt då någraVi genomsnittsvärden material företagenav
tillkommithar under perioden. Vi kan dock besöksfrekvensennotera att är

låg isärskilt Stockholmsregionen. höga besöksfrekvensen på bådaDen de

Enligt5 brev från Sture Bengtsson,SvenskaFabriksarbetareförbundet, daterat1990.02.16.
6 Hår bör beakta iatt företagen Jönköping utvalda pa grund sitt speciellaman var avintresse för arbetsmiljöfrågor anslutningsgradenvarför till företagshälsovården kanhögre än den genomsnittliga regionen.förvara
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ságama beror pá speciella omständigheter, konkurs respektive branden en
efterföljande återuppbyggnad.med
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FÖRETAGSSTUDIEN

små företag medkonfrontera urval GD-företagsstudienIdén med ettattvar
i dem.och möjligheterdiskutera vilka problemförslag och man sergruppens

Vår varit väljavåra intervjuer. harföretag för strävan attVi har valt 20
problem möjligheter ipå kan belysa och GD-intressantföretag sättettsom

fånga proportionellt statis-sålunda inte försöktförslag. Vi har ettgruppens
enligt följande:små företag. Urvalet har sketttvärsnitt Sverigestiskt av

våraenligt direktiv exkluderatOffentlig sektor har- .enligt näringsgrens-spridda näringsgrenar SvenskFöretagen är över- SNI 1,Jord- skogsbruk och fiskeindelning SNI. Näringsgrenarna
ochoch mineralbrott SNI 2 och E1-, värme- vattenverkGruvor gas-,

fåpå små företaggrund antaletSNI 4 har exkluderats ärattav
inom dessa näringsgrenar.

valts där det finnsrespektive näringsgren har branscher ett stortInom- små arbetsolyckor ochellerföretag samtidigt antalet antaletantal som
yrkessjukdomar högt.är

två företag inom respektive bransch har valts.Minst- har inom geografiska regioner: Norrländska kust-valtsFöretagen ut tre- inland och Stockholmsregionen.städer, Norrlands

anspråk påprojektuppläggning enligt kan inte hel-En göra att enovan ge
små reaktion på förslag.täckande beskrivning de företagens GD-gruppensav

utifrån utgångspunkt. VårMaterialet har inte heller analyserats denna ansats
våra frågeställningarvarit via intervjuer finna kritiskahar viattsnarare som

bearbetat vidare i vår arbetsgrupp.sedan

studiezlFöljande företag ingår våri

Slakteriet integrerat slakteri och charkuteri liggerAB iär ett som en, liten Norrländsk kuststad och har 25 anställda. anslutetFöretaget är
till lokal företagshälsovård saknar skyddsombud och normalten men
organiserat arbetsmiljöarbete.

Viltslakteriet viltslakteri iAB Norrlands inland med 3är ett anställda.
inte till företagshälsovård såvälFöretaget anslutet och saknarär

skyddsombud organiserat arbetsmiljöarbete.som

Inlandssågen sågverk lågAB med förådlingsgrad iär ett Norrlands
inland. har 28 anställda och anslutet tillFöretaget lokal före-är en
tagshälsovård. bådehar skyddsombudFöretaget och organiseratett
arbetsmiljöarbete.

1 Enligt de ursprungliga planerna skulle ytterligare företag ingaett i studien, enlivsmedelsbutik i Stockholm.Dennafick utge på grund vi inteatt kundefinnaav enlämplig tidpunkt för intervjun.



13

Ságverket sågverk vidareförädlingAB med i liten Norrländskär ett en
har 46 anställda och tillstad. Företaget anslutna Skogshälsan.är Före-

har skyddsombud och organiserat arbetsmiljöarbete.taget ett

Smidesverkstaden sysslar främst med byggnadssmide i litenAB Norr-en
kuststad.ländsk har anställda och anslutna tillFöretaget 15 är en

lokal företagshälsovård. har skyddsombudFöretaget saknarett ettmen
organiserat arbetsmiljöarbete.

Svetsmek AB konventionell svetsmekaniskär verkstad ligger ien som
medelstor Norrländsk kuststad. harFöretaget 14 anställda och ären

inte med i någon företagshälsovårdscentral. har skydds-Företaget ett
ombud inget organiserat arbetsmiljöarbete.men

Plåtmek plåtmekanisktAB företag i förortär ett till Stockholm.en
har 18 anställda och anslutet till företagshälsovårdenFöretaget vidär

intilliggande företag. Företaget har skyddsombud ochett större ett ett
visst organiserat arbetsmiljöarbete.

Byggföretaget utförAB huvudsakligen reparationer och ombyggnader i
medelstor Norrländsk kuststad. harFöretaget 25 anställda och ären

anslutna till Bygghälsan. har huvudskyddsombud,Företaget skyddsombud
och organiserat arbetsmiljöarbete.ett

AB utför nybyggnader, reparationerBygg och ombyggnader i medel-en
Norrländsk kuststad. harstor Företaget 40 anställda och anslutnaär

till Bygghälsan. har huvudskyddsombud,Företaget skyddsombud och ett
organiserat arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

Snabbköpet AB är dagligvaruhandel i Norrlands inland. harFöretageten
anställda30 och hälsovárdscentralär anslutna till enbarten som er-

bjuder hälsovård. organiserat arbetsmiljöarbeteEtt saknas.

butikenICA AB dagligvarubutik iär centrala Stockholm med 7en
anställda. inte någonFöretaget är anslutet till företagshälsovård. Före-

har skyddsombudtaget ett saknar organiserat arbetsmiljöarbete.men

Restaurangen AB exklusivär irestaurang medelstor Norrländsken en
kuststad. harFöretaget anställda10 och inte anslutet någonär till
företagshälsovård. Företaget saknar skyddsombud och har inget orga-
niserat arbetsmiljöarbete.

Stockholmshotellet AB hotell medär ett restaurangrörelse i en av
Stockholms förorter. Företaget anslutet tillär Restauranghälsan men

skyddsombudsaknar och organiserat arbetsmiljöarbete.

Åkeriet AB lastbilsåkeriär iett mindre Norrländsk kustort. Före-en
hartaget 2 anställda och inteär anslutet till någon företagshälsovård.

Företaget saknar både skyddsombud och organiserat arbetsmiljöarbete.

Transportföretaget bedriver åkeri-HB och maskinentreprenadrörelse i
mindre Norrländsk stad. harFöretaget 14 anställda och ansluteten är

till företagshälsovård enbart erbjuder hälsovård. Företageten som
bådesaknar skyddsombud och organiserat arbetsmiljöarbete.

Städ i AB städföretagär ett med 25 anställda i medelstornorr en
Norrländsk kuststad. Företaget inte någonär anslutet till företagshälso-
vård och saknar både skyddsombud och organiserat arbetsmiljöarbete.
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Stockholmsstäd någoninte tillhar 2 anställda och anslutet före-AB är
bådetagshälsovård. skyddsombud och organiseratsaknarFöretaget

arbetsmiljöarbete.

personbilsverkstad i medelstorMårkesverkstaden Norr-AB är en en
har 38 anställda och inte anslutet tillländsk kuststad. ärFöretaget

någon företagshälsovård. har skyddsombud ingetFöretaget ett men
arbetsmiljöarbete.organiserat

Motormekaniska reparationsverkstad för lastbilar i NorrlandsAB är en
inland. har 10 anställda och anslutna till lokal före-Företaget är en
tagshälsovårdscentral. både skyddsombudsaknar och organi-Företaget

arbetsmiljöarbete.serat

företagsledare, frånSammanfattningsvis har vi intervjuat 19 Norrländskall
från frånkuststäder, inlandskommuner och 4 Stockholmsregionen. Av före-4
aktiebolag och anslutna till SAF. Tolv företag18 16tagen varvar var

företagshälsovårdtill någon form det bara hadeanslutna 10 somav men var
skyddsombud.

komplement till intervjuerna med företagsledarna har vi kontaktatSom ett
skyddsombud, regionala skyddsombud och yrkesinspektör för respektive företag

få påbedömning vilken standard det respektive företagsför åratt aven
arbetsmiljöarbete.

gått såFöretagsintervjuerna har till vi först samlat in del bakgrunds-att en
material företaget. Resultatet har mycket kort sammanfattats Där-om ovan.

fåttföretagaren beskriva vilka arbetsmiljöproblem finns påefter har som
genomgångoch hur arbetar med dessa. Syftet med dennaföretaget harman

skapa bild företagarens arbetsmiljöfrågorvarit medvetenhetatt oss en av om
det lokala arbetsmiljöarbetet bedrivs. Efter utfrågningoch hur denna har vi

sammanfattning vilka samhälleliga kostnader för-presenterat ären av som
knippade med skador och sjukdomar i arbetet. påSedan har vi förutsätt-ett

diskuterat hur skulle kunnaningslöst angripa dessa problem.sätt Före-man
då fåtthar tillfälle lämna övergripande påsynpunkter dettagarna att mer

Svenska socialförsäkringssystemet. efter dessa inledande diskussionerFörst har
vi sammanfattningpresenterat GD-gruppens förslag. Därefter har vien av

innehålldiskuterat förslagets konkreta påverkaoch hur det skulle det enskilda
företaget. Diskussionerna har strukturerats rubrikerna:runt Ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. ökat för rehabilitering.Ett Sanktioner och inci-ansvar

för stimulera till aktivt arbetsmiljöarbete.tament att obligatoriskett En
företagshälsovård. ökad arbetsmiljöutbildning.En Löneformer.

Nedan skall vi kort sammanfatta från våraresultaten företagsintervjuer. En
frånfylligare sammanfattning respektive återfinnsföretag i bilaga 2.

frånResultat företagsintervjuema

allmän uppfattning bland de företagareEn vi intervjuat sjukförsäkrings-är att
missbrukas. finnssystemet klar linje bland småDet de företagen gåren som

på kontrollen frånvaron måsteut att skärpas och det måste kännasatt iav
frånvarande.börsen är Det konkretiseras ibland med attom man senare man

bör sänka sjukpenningen återinföraoch karensdagar. kanDet detnoteras att
få de intervjuade företagarnaär ytterst själva drabbats missbrukav som av

reaktionen motiveras utifrånutan samhälleligtett problem och önskan atten
arbetsgivaravgiften.sänka

Många företagare på sig rollentar gärna själva administreraatt utbetal-
ningen sjukpenningen för i efterhandatt reglera kostnaderna med försäk-av
ringskassan. Några företagare förargumenterar företagenatt själva skall
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förutsättning arbetsgivar-finansiera de första dagarna, givetvis under14 att
avgiften sänks i motsvarande grad.

några sig sådanfinns företagare klart utveck-motsätterDet även som en
socialarbetare sinaling. vill inte polis eller anställda.De gentemotagera

råder yrkesskadestatistiken. före-allmänt utbredd misstro FleraDet moten
påpekat inträffat på fritidenhar skador eller har sin grund itagare att som

fritidsaktiviteter klassificerats yrkesskada.som
i det finns anställda medvetetföretagare byggbranschen attEn menar som

arbetsskadade för på så fågår in för bli klassificerade att sättatt ettsom
bibehållenarbete med lön. företagarelättare En arbets-attmen annan menar

kan oförsiktig med sanningen det till hjälpgivaren lite kan förvara om vara
anställde.den

förtjänar företagareStädbranschen kommentar. vi intervjuadeDen ien egen
Stockholm hävdade de anställda kan sig sjukintyg förköpa 250 kr hosatt ett

privat läkare. Sedan kan han under sjukskrivningstiden arbeta svart hosen
på såföretagare och uppbära dubbla löner. Städföretagetssätt VDannanen

upplever det särskilt orättvist han samtidigt han denatt attsom som ser
anställde påjobbar svart ställe skall tvingas betalaannatett semester-
ersättning under sjukskrivningstiden. fall visste hanI anställd arbe-ett att en

åt dåtade arbetsgivare. kontaktade försäkringskassansvart Han viden annan
två tillfällen, påfick inte reda den anställde sjukskriven eller ej.men om var

Städföretagets också onödig sjukskrivning förekommer iVD attmenar
företag. Då går sådet till den anställde ringer till förmannenstörre att och

anmäler sig sjuk samtidigt han han har kompissäger att eller frusom en en
utföra går påkan städningen. Arbetsledaren med detta gåroch sedansom
dit själv alltsåstädaren och utför arbetet. uppbär lön förHan sin fru sam-

tidigt sjukpenning.som egen

företagareEn skolan borde föratt ta ett större elev-attmenar ansvar ge
medvetenhet den kroppen och dess begränsningar. Det krävserna en om egna

kultur hälsan isätter centrum.en ny som
menade svenskens gnmdkondition dåligEn att för och detär attannan

krävs fysisk aktivering.en
ansågtredje effektivEn information arbetsskadoratt och arbets-en om

skaderisker den bästa gå.är vägen att

systematiskt arbetsmiljöarbeteEtt
flesta företagarna i vår studie frågandeDe ställer sig inför ökad syste-en

imatik arbetsmiljöarbetet. inte arbeta påMan är planmässigtatt ettvan
Vanligtvis arbetar påsätt. resultatorienterat åtgärdernaett därsättman mer

definieras problemets art.av
Många företagare dessutom åtgärdat arbetsmiljön så långtattanser man

det tekniskt möjligtär och följaktligen inget behov systematiseraattser av
den arbetsmiljöverksamheten ytterligare. företagareEtt klartäregna par av-
visande och det onödig byråkrati.att ärmenar

det gällerNär systematisk uppföljning arbetsskador och sjukfrånvaroen av
många redan har god överblick.att alla företagNästan haranser ettman en

informellt där sjukeden ringer ochsystem talar han hemma.att är Manom
diskuterar då sjukdommens och beräknad längd, främst förart arbets-att
ledarenchefen skall kunna planera verksamheten med hänsyn till frånvaron.

flestaDe företagsledarna det inte finns någotatt behov ökadmenar av
systematik i Någradetta arbete. påpekar personlig relationatt till sinaen
anställda överlägsenär formell registrering.en mer

Några företagare emellertid systematiskatt uppföljning från-anser en av
värdefull.är lättDen är ordnaatt teknisktrent och det alltidvaron är bra
vadatt veta sysslar med.man
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företagare menade uppföljning frånvaron exkluderaEn bör för-att en av
vårdäldraledighet och sjukt barn. registrering denna från-En typav av av

skapar enbart skuldkänslor hos den registrerade.varo

ambition i förslag frånvaroregistreringenEn GD-gruppens koppla tillär att en
kostnadsuppföljning för på så fokusera intresset arbetsmiljön.att sätt Vimot

diskuterathar kostnadsuppföljning med företagen för skapa bildatt oss en av
hur kostnadsmedvetna är.man

flesta företagarna medvetna direktaDe de kostnaderna i formär om av
semesterersättning. tillverkningsindustrin också medvetnaInom är attman om

slåfår fasta påde kostnaderna färre produktionstimmar.ut Företagarnasman
bild långt ifrånkostnaderna ligger mycket de kalkyler diskuterasav som nu

frånoch ofta härstammar Paula Liukkonens forskning. handlareEn menade att
frånvaron inte kostade honom något alls. Visserligen fick betalahan semester-

åersättning sidanandra klarade han sig ibland ochutan ersättaremen spar-
ade på så lönekostnaderna.sätt

flesta företagarnaDe det tekniskt inte någraatt rent är störremenar
problem följa åläggskostnaderna. Om ändå frånvaronatt bokföraattupp man
så bör det inte några problem denrelatera till kostnader.att för-Dettavara

fårdock anvisningarutsätter att hur kostnaderna skall beräknas. Ettman om
fåtal företagare kan fram dettatror att kalkylunderlag själva.ta Vid deman

företagen skulle lägga in uppföljningsrutinstörre i sin dator, rutinman en en
automatiskt kopplas till kostnadsuppföljning.som en

det gäller utformningNär planer och handlingsprogram för bättreav en
såarbetsmiljö de flesta sådana inte behövs.att Planering i formmenar av

handlingsprogram främmande småför de företagen. åtgärdarär Dessutom före-
problemen direkt och har i dagsläget gått så långttagen det tekniskt möj-är

ligt. Om allt blir ålagdtrots utforma sådana såatt klarar det självman man
och behöver inte söka hjälp utifrån. Ofta någon hjälp utifrånattmenar man
inte finns tillgå. har erfarenheteratt De företagshälsovårdsanknutnasom av
skyddsingenjörer, några fåmed undantag, dessa inte kanatt produk-menar
tionsprocessen tillräckligt bra för kunna bidra med konstruktivaatt lösningar.

Företagarna positiva tillär förslaget branschvisa riktvärden för godom en
arbetsmiljö i kombination med differentierad arbetsgivaravgift. Skälet tillen
detta de skulleär att verka konkurrensneutraliserande. Illojala kollegor skulle
då tvingas åtgärda sina arbetsmiljöproblem.att Nästan alla företagare tror

de själva, redan idag,att har arbetsmiljö är bättre branschvisänen som en
fastställd miniminivå.

Många företagare pekar pådock problemet hittaatt rättvisandeett sätt
differentiera arbetsgivaravgiften. återkommeratt Vi till denna problematik

längre fram i texten.

ökatEtt för rehablliteringsarbetetansvar
bärande iEn tanke GD-gruppens förslag är företagenatt tydligareettge

för rehabiliteringsarbetet. små företagFör aktualiserar dettaansvar tre pro-
blemområden: skallHur identifiera problemen på tidigtett stadium Hurman
skall analysera och hantera problemet Vilka möjligheter finns detman att
återanpassa rehabiliteringsfallett i de små företagens produktionssystem

Nästan alla företagare haratt god överblick deöver anställdasanser man en
hälsoläge. står i såMan relationnära till sina anställda påatten ettman
tidigt stadium skulle arbetsskadaveta under utveckling. På liteom en var

företag fungerarstörre den informella uppföljningen på sätt, dåsamma men
det denär närmaste arbetsledaren för överblicken. Någon ökadsom svarar

systematik i detta arbete inte betjäntär man av.
Vid flera de företag vi besökt känner också till anställdaav harman som

problem med exempelvis belastningsskador. försökerMan då i möjligasteatt
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företag vilyft inget deexempelvisskadade medmån hjälpa den tunga avmen
till denarbetsplatsenkännedom försöktutifrån dennaharstuderat anpassa

skadade med sitt besvärarbetar den kvarhandikapp. Antingenskadades sam-
sjukgymnastgår på behandling hosfalleller hon i bästatidigt han ensom

viVid tillfällenlångtidssjukskriven. möttesockså hanhon etteller är par av
fått sjukpension nu.han harjag attsvaret tror

någrasjukpensionering och i falltillnågra arbetsskadan lettfall harI
dessa fall hargått till deltid. ingethar lhanhon kvararbetar avnermen

någon anpassning arbetsplatsen.det skett av
återanpassaarbete förplanmässigttvå förekom dock attföretag ettI

alkoholproblem.anställda med

övergång till del-förekommer utöverrehabiliteringsarbeteEftersom inget
såvi studerat hadetvå alkoholmissbrukarna i de företagdetidsarbete och

rehabiliteringsarbete skulle kunnanågon uppfattning hurde inte heller ettom
den skadade uppsöka läkare, inomreaktionen begå till. vanligaste är attDen

företagarna de heltföretagshälsovården sådan finns. uppleverdär Här att
företagshälsovården så dettill denansluten ärsaknar kompetens. ärDär man

företagshälsovården tillgå. Vad skulle hanaturliga vägen att man annars
förnuft.borde klara problemen meddock suntföretagare attEn manmenar

något kanbyggföretagen anslutet till GALAXEN, närmastEtt somvarav
för arbetsskador. dettabranschinternt försäkringssystem Urliknas vid ett

arbetskraft med nedsattfå bidrag de anställerkan företagensystern om
problem har medarbetsförmåga. företagets attitydaktuella attDet var som

företagets.problemrehabilitering GALAXENS änatt göra är snarare
föreslår kvarståsågverksbranschen sjukpenning skallföretagare inom attEn

anställde återgår till arbetet, detta förförsta tiden den attunder mansom
sig fram till lämpliga arbetsuppgifter.prestationskrav skall kunnautan prova

pårehabiliteringsfall varierar beroende vilka kravMöjligheten sigatt ta an
rehabiliteringen ställer. Vi konfronterade arbetsgivarnapå arbetsgivaren som

olika typfall arbetshandikapp och diskuterade hur skulle kunnamed manav
organisera rimlig miljö för rehabilitering.en

anpassning, ombyggnad, arbets-rehabiliteringsinsats kräverEn en avsom
förhållandevis inom tillverkningsindustrin harplatsen lätt ordnaattär som

för ingetfasta arbetsplatser. ombyggnad 50.000 kronor avskräckerEn är som
på någotkostnaden sig krävaoch företagarna denatt tar utan attmenar man

Någrasamhällsstöd. samhällsstöd önskvärt inte nödvändigt. före-Ett är men
kommer inofficiell bedömning hurhär göratagare att att avmenar man en

till den anställde.duktig den skadade och vilka sociala relationer harär man
gå långtanställd vill ha kvar kan mycket iOm det gäller manen som man

såsina insatser, medan gäller inte intressantdet är gör manom en som
minimala ansträngningar.

tillgångflesta företag vi besökt har inte till stationära arbetsplatser.De
inga tekniska möjligheter erbjuda anpassade arbetsplatser.Där attser man

hänvisar istället till någon form organisatorisk lösning.Där man av
övergång frånlösning då i aktuell heltidsarbeteförsta handDen är ärsom

påtill deltidsarbete, med sjukpenning den resterande delen. alla före-Nästan
sådan Någraerbjuda lösning. företagare kan tänka sigkan äventag en en

med bibehållensänkt arbetstakt, eventuellt lön. det den sociala rela-Här är
någrationen mellan företagaren och den anställde avgörande. Inomärsom

såföretag varierar de individuella arbetsprestationerna mycket sänktatt en
påarbetstakt % kantill 25 accepteras.upp

den kombineras lönebidragOm sänkta arbetstakten med ökar företagensett
intresse utifrånväsentligt. lönebidrag inte minst motiverat denEtt är anställ-

då någondes perspektiv. känner han inte ligger tillHan last.eget att
speciellt problem med arbetstakt finnsEtt sänkt inom entreprenadbranschen

där kunden alltid kräver högproduktiv vårtarbetskraft. material gällerIen
detta speciellt för byggnadsarbetare, traktorförare och bilreparatörer där
kunden debiteras timkostnad.
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Omplaceringar ofta svårareär vadän i första skeendet kan tro. Deman an-
ställda ofta inte utbytbara.är Ibland hjälper omskolning, inte i alla fall.men
En hotellstäderska från Polen kan inte vidareutan placeras servitris isom

eller receptionist.restaurangen som
problemEtt tillgången påannat är lämpliga arbetsplatser för omplacering.

verkstads-Inom och byggnadsindustrin lager- förrådspersonalär och tänk-en
bar omplaceringsmöjlighet på företag den storleksordning vi diskuterarmen av

dessa platser oftaär redan besatta.

företagFör skall åtaatt ett sig rehabiliteringsfallett inte haftsom en
tidigare anställning vid företaget krävs lönebidrag någonett eller formannan

samhällsstöd. Det skall finnas incitamentett inleda affärenattav som en
företagsledarna formulerade det. Vidare krävs möjlighetav lämnaatten

åtagandet anpassningen inte lyckas, exempelvis provanställning.om genom en
företagare påEn liten menade företagetort måsteatt på sigtaen ett sam-Ävenhällsansvar här. vi litet företag såär ett hör vi till de största påom

orten.

Alla företagare är överens det inteatt krävs någon speciell mottagar-om
organisation i samband med rehabilitering anställd. De anställda kännerav en
till problemet och kommer att vad degöra kan för underlättaatt anpass-
ningen. Företagsledaren har i och med hanatt rehabiliteringaccepterar en
förbundit sig till detatt kommeratt fungera påatt smidigtse ett och bra

rehabiliteringsätt. En förutsätter dock alltid den skadadeatt redan tidigare
accepterad påär arbetsplatsen.

undantagEtt återanpassningutgör alkoholmissbrukare. Då krävsav enorganisation där de medarbetarnanärmaste införståddaär i problematiken och
snabbt ingriper det uppstår problem.om

incitament och sanktioner för stimuleraatt aktivtett arbetsmiljöarbete
Vi diskuterathar olika former incitament och sanktioner för stimuleraav att

aktivt arbetsmiljöarbete.ett Ett problem har då varit att GD-gruppen intepunktenz.formulerat något konkret förslag på den Vi har därför fört diskus-
sionen på relativtett allmänt plan, i viss mån styrt LO:s förslag eko-av omnomiska styrmedel .Utgångspunkt för våra diskussioner har varit differentierad arbetsgivar-en
avgift där differentieringen antingen bygger på frånvaroregistrering eller
också på faktisk bedömning arbetsmiljön på deten enskilda företagetav eller

för branschen.gemensamt differentieringEn utifrån antalet arbetsskador ute-
slöts tidigt på grund dessaatt för få.av var

Generellt gäller de flestaatt företagarna positiva till differentieringvar enarbetsgivaravgiften. Det skall bakgrundenav mot de flestaattses attanserdet företaget har bättre arbetsmiljöegna branschenän ien genomsnitt. Ett
differentierat avgiftssystem skulle verka konkurrensneutraliserande. finnsDet

tilltalandeäven ideologisk dimension ien att fastagöra kostnader till rörliga.
Flera företagare betonar vikten att systemet blir kontrollerbart, dvsav attde rörliga kostnaderna verkligen blir rörliga.

flestaDe företagarna avvisar differentlerlng bygger på frånvaro.en somMan visserligentror detatt företaget skulle sådantegna ettgynnas aveftersomsystem den frånvaron låg,är det kännsegna olustigt läggaattmenpåansvaret slumpen. För de riktigt små företagen skulle långtids-endaen

2 GD-gruppenspromemoriaPM sanktioner för denom försummararbetsmiljöplanersom ochrehabiliteringsinsatser daterad den 1512 1989 ej tillgänglig vid intervju-vartillfällena.
3 boza átgärdsförslag till Arbetsmiljökomissionen, rapport 3 från LO:s arbets-nrmiljöutredning LAMU daterad 1710 1989.
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Även företagen avvisarde litefrånvaron. störremångdubblasjukskrivning
orättvist.systemet som

Oseriösatill fusk.skulle uppmuntraföretagare systemetattEn menar
från registreraavståmed sina anställda atti maskopiarbetsgivare skulle

företagarepå det. att systemetkan tjäna Enfrånvaro menarannanom man
tredjerehabiliteringsarbete. En attmedföra motviljaskulle mot menaren

urvalet anställda.gällerskärpning det Enskulle leda till närsystemet aven
där före-missgynna branscherskulleoroade sig förfjärde att systemet man

trädesvis anställer kvinnor.

bedömning företagets arbets-på faktiskbyggerdifferentieringEn avensom
vi intervjuat. finnsför de företagsledare Härtilltalandesigmiljö ter mer

svårbedömning derättvisande göra,för är attvisserligen att menenen oro
sådan Någrauppgift. för-yrkesinspektionen skulle klaraflesta tror att av en

fristående försäkringsinspektörer.organisation medordar meraen
arbetsplatserna inom entreprenad-de tillfälligaspeciellt problem årEtt

svåradrabbaskan ha ochfinns extrabranschen. att oturHär avoro manen
arbetarsådan bedömning Renslaktamaarbetsförhållanden den dag görs.en

förhållandevissvåra förhållanden under den kortaexempelvis under extremt
mekaniska verkstaden kan utföraslaktar.i skogen och Dentid de är ute en
förhållanden.svåraunderhållsreparation under mycket

sådanför vid bedömning baraföretagare påpekade risken attEn man en
inte trivseln.fysisk arbetsmiljön ochskulle beakta den

på någondifferentiering byggerföretagarna kritiska tillflesta ärDe en som
någoninte finns kollegialitetbranschbedömning. detform Man attmenarav

arbetsmiljö skulle förbättras. Speciellt inommedföra branschensskulle attsom
så hård sådana kollegiala hänsynstagandenkonkurrensenservicesektom attär

uteslutna.är
företrädesvispåpekade för entreprenadföretagföretagare attEtt sompar
slårpå lokal marknad risken uppenbar effekterna igenom iarbetar attären

prishöjningar kunden.form gentemotav
på risken verksamhet söker sig till branscher medföretagare pekarEn att

åkarnalåg avgift. Exempelvis i högre grad sina bilar ikan reparera egna
Åkarnapriser blir för höga. skulle självaverkstäder lastbilsverkstådemasom

då utifrån huvudsakliga verksamhet sker i betydligtbli bedömda sin som
arbetsmiljöer.bättre

företagare positiv till branschvis differentiering och detEn är tror atten
kollegialt skulle leda till förbättringar. skullefinns tryck Systemetett som

Dåförfinas kombination bransch och region. skullekunna antaletgenom en av
företag reduceras och det kollegiala trycket öka.

differentieringföretagare branschbaserad- arbetsgivar-attEn avmenar en
avgiften förutsätter etableringskontroll där kontrollerar grund-atten man
läggande arbetsmiljökriterier uppfyllda.är

diskuterat direkt kostnadsansvar med del företagare.Vi har även ett mer en
motstånd. intekompakt klararHär möts ett Företagarna tror attman av man

kostnaderna föreställer sig kan bli mycket höga har otur.av som man om man
också orolig skall drabbas kostnader för skada denMan är att man av en som

ådragitanställde sig i tidigare arbete. Risken hamnar iett är stor att man
problematiska bevissituationer.

slutligen diskuterat någraVi har skärpt sanktionssystem med de före-ett av
vi intervjuat. också bilden entydig. sigtagare Här är Man varjemotsätter

form ytterligare sanktioner. Om samhället vill stimulera arbetsmiljö- ochav
rehabiliteringsarbete så måste det ske positiva incitament och integenom

pålagorytterligare och sanktioner.
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obligatorisk företagshälsovårdEn
flesta företagarnaDe förordar obligatorisk företagshälsovård. En delen upp-

lever redan viaatt avtal tvingadeär att med. redanDe ärman nu vara som
med tycker alla ocksåandra skallatt med konkurrensutjämnande skäl.vara av

inteDe medär har antingen inte fått plats eller också känner intesom man
till företagshälsovården. Den positivär efter fåttattsenare gruppen man
dess innebörd förklarad.

delEn tycker kostnadernaatt är höga det ingen avståttär frånmen som
med,att eller funderar på lämna företagshälsovårdenatt på grundvara av

kostnadsskäl.
Företagarna i deär flesta fall primärt intresserade sjuk- och hälso-av

vårdsbiten. Två företag anslutna till hälsovårdscentralerär endastsom er-
bjuder denna bit.

Kritiken den tekniska gårmot biten oftast på de inteut att kan produk-
tionsprocessen tillräckligt väl för kunna bidra påatt konstruktivtett sätt.

har branschhälsornaHär klart försteg framförett de lokala företagshälsorna.
flesta företagarnaDe har inte reflekterat företagshälsovårdenöver att står

under ledning, utifrånpartsammansatt sina erfarenheter finneren men manfrågan huvudmannaskapet betydelselös. företagareEn betonade dockom att
företagshälsovården skall arbetsgivarens ställningta yrkesinspek-gentemot
tionen. sågEn styrka i det partsgemensamma huvudmannaskapet.annan en
Företagshälsovården kunde då lättare lösa knutar mellan företag ochupp
fackförening någonnär i fråga.ärman oense

Ett speciellt problem entreprenadföretagär arbetar hos kunden isom
dennes lokaler, exempelvis lokalvårdare. svårtDet förär entreprenören att
ställa krav på kunden, särskilt i så konkurrensintensiv bransch städ-en somning. företagareEn förordar ett där kundenssystern företagshälsovård även
inkluderar den inhyrda arbetskraften.

ökadEn arbetsmiljöutbildning
Endast två de företagare vi intervjuat någonhar form arbetsmiljö-av av
utbildning. flestaDe dock positiva till skaffa sådanatt sig utbildningvar en

tillfälle till tvåEn dagar ingenär orimlig insats.om Några kundegavs. tänka
sig att satsa hel vecka.en

Löneformer
flestaDe företagarna avvisar det raka prestationsrelaterade ackordet och

tillämpar istället fast månadslön, eventuellt kopplat till någon form bonus.avAckordet avvisas i första hand för det inteatt rationelltär för små företag.
Arbetsdelningen inte så långtär driven ackordatt blir administrativtenrationell löneform.

Många företag eftersträvar mångkunnighet hos arbetskraften för påen att
så erhållasätt flexiblare produktionsapparat. Några företagareen gärnaseratt differentierar lönerna med mångkunnighetman bas, i dagslägetsom mendet baraär fåtalett tillämpar sådana lönesystem.som

Inom byggbranschen tillämpas ackordslön och där klartett sambandser manmellan ackord och arbetsolyckor.
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JÖNKÖPiNGHEARING 1

vår vi företag-få belysning företagsstudie samlade 12bredareFör att aven
regionchef ihearing Jönköping. Urvalet gjordes SAF:still i avare en

fråntvå företagsledare varje branschJönköping efter direktiven samlaatt
visatvår företagsstudie. skulle välja företagareingick i Han ett sär-somsom

påarbetsmiljöfrågor förväntades kunnaskilt intresse för eller annat sättsom
frågeställningarna.belysa

1bestå frånföretagare 8 branscherDeltagargruppen kom 12 Ettatt avav .Samtliga medlemmar i SAF. Nioföretagen hade fler 50 anställda.än var
företagshälsovårdnågon och hade skydds-företag anslutna till form 8avvar

genomgått någon arbetsmiljöutbildning.företagsledarna hadeombud. Ingen av

Vår hearing gick till så först presenterades GD-gruppens förslag föratt
rehabiliteringsarbete Därefter sammanfattades resultatenarbetsmiljö- och .från företagsstudien.

diskutera frånEfter denna introduktion fick deltagarna huruvida resultaten
företagsstudien med de uppfattningarna. Slutligen fördestämde överens egna

diskussion arbetsmiljö- rehabiliteringsarbetevi kring hur och kanetten orga-
småniseras i de företagen.

från vår rubrikerna:Nedan redovisas resultaten hearing under Allmänna
uppfattningar, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Rehabilitering, Obligatorisk
företagshälsovård, Differentierad avgift modell för lokalt arbets-samt En
miljöarbete. bilaga återfinns fylligare referat våra diskussioner3 iI ett av
Jönköping. Redovisningen såresultaten upplagd vi koncentrerarär attav oss
på avvikelser företagsstudien.gentemot

Allmänna uppfattningar

råder samstämmighet mellan deltagarna i företagsstudienDet stor och
hearingen sjukförsäkringssystemet missbrukas.attom

sjukförsäkringssystemetuppenbart missbrukas. FolkDet är att utnyttjar
försäkringskassan lediga,för de ska besikta bilen.att tex närvara

ledigt lön sådantför ärende dag.Ingen itar utan ett

betraktarMånga försäkringskassan allmän inrättningyngre som en som
ska betala ledighet. ledighet har friEn utnyttja.rätt attsom man
Skolan har informera hur sjukförsäkrings-ett stort attansvar om

ska fungera.systemet

företagsstudien pekade påI problemet i första hand berörde andraattman
företag det ochän samhällsproblemett drabbadesegna snarare var som man
indirekt i form höga skatter. Smålandsföretagarna menade däremot attav av

l slakterier inte representerade.var
2 dateratPm 1989.08.11.
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problemet berörde deäven företagen det i förstaäven hand är ettegna om
storföretagsproblem.

första hand det dockI de företagenär drabbas detta.stora som av
Småföretagaren väljer sin personal med större omsorg.

Alla företag drabbas dag okynnesfrånvaro,i dvs folk hemmastannarav
fast de mycket väl kan arbeta. Därför det sjukfrånvarongivetär att
kommer sjunka inför minskad sjukersättning.att om man en

Många småföretagare ljuger för självasig och för omvärlden. harMan
visst problem med frånvaron dei små företagen rådaFör botatt på
den höga frånvaron karensdagarbör införas. Frånvaro ska kännas i
börsen. måste förFöretagen frånvarokontrollen,ta måsteansvar man
undersöka och bry sig varför folk borta frånär arbetet. Hållerom mankontroll depå anställda så minskar okynnesfrånvaron eller så slutar
problembarnen. lämpligtDet företagarenär betalar och administre-att

sjukpenningen. skapar ekonomisktDet ett incitament förrar att angripa
sjukfrånvaron och dess orsaker.

Några lösningen ligger iatt uppstramning försäkringssystemet,menar en av
de flesta arbetsgivarperiod det lämpligastemen ser sättet att kommaen som

tillrätta frånvaroproblemet.med

Arbetsgivarperiod det bästaär få ned sjukskrivningarna.sättet att Det
kan även incitament för denett anställde eftersom han intevara i
onödan vill belasta det företaget. Period därför specielltär braegna
för småföretagen.

Smålandsföretagarna har uppfattning företagarna i företagsstudiensamma som
det gäller misstronnär yrkesskadestatistiken.mot

Yrkesskadestatistiken mycket liteär värd det gällernär bedömaatt
arbetsmiljön. Läkarna idag allt för benägnaär snabbt klossa besväratt

yrkesskador. allt skallDet är klassas yrkesskadorsom som om som oav-hur problemen harsett uppstått.

fuskDet med sjukskrivningar vi fann hos städföretagengrova i Stockholmsom
återfinns i Småland.även

städbranschenInom finns omfattande missbrukett med sjukskrivningar.
sjukskriverPersoner sig och arbetar samtidigt. mycketDet svårtär för

det enskilda företaget kontrollera dettaatt dagsläget.i

Systematiskt miljöarbete

På sätt företagarna i företagsstudien ställer smålandsföretagarnasamma som
sig frågande inför ett ökat arbetsmiljöansvar och ökade krav på systematik i
arbetsmiljöarbetet.

GD-gruppens förslag inteär till småföretagen.anpassat Funktionerna i
förslagen i och förär bra,sig de måste också kunna utföras imen
praktiken. Småföretaget idag har ingen skriftligt formulerad policyav
för den huvudverksamheten. formuleraAtt policy föregna arbets-enmiljöverksamheten främmande.är ännu mer

Frånvaro beror inte bara på arbetsmiljön och det därför inteär rimligt
läggaatt striktareett ännu arbetsmiljöonsvar på arbetsgivaren.
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ochförutsättningarutifrån företagetsSystematiken måste få utformas
fastlagdskaSystematikensönskemål. utformning inteledningens vara

myndighet.någonav

arbetsgivar-ekonomiskt incitament typSmálandsföretagarna att ett avmenar
systematik i arbetet.till ökadautomatiskt lederperiod en

systematisktbland personalen så måsteskadorfår mångaOm manman
ekonomisktdet incitamentbestår.undersöka problemet Finnsvari ett

undersökningsarbetet bedrivaskommermed miljöfrågor såarbeta attatt
tvingad användaproblemen. visseffektivt lösaför Att attatt vara en

systematik speciellt effektivt.inteärtyp av

uppfattning sinaklart avvikandemarkerade dock gentemotföretagareEn en
med arbets-på i systematiskt arbeteoch pekade fördelarnakollegor ett

miljöfrågoma.

systematiskt miljöarbete de smånödvändigt med iävenDet ettär
mängd informationsystematisk uppföljning börföretagen. En ge en om

skulleFörhållandenförhållandena intepå företaget. upp-som annars
mellan olika skiftlag, olika förmåntäckas, skillnader etc.tex

de till-systematiskt följer frånvaro så bör uppgifternaOm uppman
anställda deanställningstryggheten följa med de bytermed närsammans

arbete och företag.

kostnadsmedvetande i samband medSmålandsföretagarna hade relativt högtett
frånvaro. vår från företagsstudiendelade inte uppfattninghög attMan ser-

hårt frånvaron företag ivicenäringama ibland kan drabbas mindre till-änav
verkningssektorn.

Även kostnader tilldrabbas följdservicenäringarnainom storaavman
kunderna, blir åkaresjukfrånvaro. drabbas ståendeminstInte texav en

med och chaufförer kan planerat.bil inte utförasreparation somom en

företagarna kritiska till tanken branschvisa riktvärdenflestaDe år om som
normgivande för arbetsmiljöarbetet. Branschriktvärden kommer baraskall vara

byråkrati, någonomfattande särskilt dessa knyts till formskapaatt en om av
avgiftsdifferentiering sanktioner.eller

riktvärden speglar den verkliga arbetsmiljön. BlaBranschvisa slår
regionala skillnader för hårt. Branschvisa riktvärden kan aldrig bli rätt-

Bedömningarnavisa. för premiebestämningen bör utföras av en
yrkesinspektör, det klarar han dagsläget.inte iav

förhållningssättLösningen ligger istället i marknadsekonomiskt tillett mer
arbetsmiljöfrågoma, dåoch det i första hand arbetsgivarperiodär årsom

tillnyckeln lösningen.

Marknadsekonomiska styrmedel de effektiva,bör be-mest ävenvara
Överlåtträffande arbetsmiljön. och kostnader sjukfrånvaroföransvar

till arbetsgivarna. Låt företagen lösa problem målen ochutifrån inte
med hjälp utifrån påförd modell för problemlösning. Förslagenav en

generaldirektörernafrån alltför mycket inriktade på utformaär att en
kontrollapparat.ny
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i företagsstudien menadeFöretagarna de själva skulleatt klara ett syste-av
matiskt arbetsmiljöarbete. JönköpingI intog företagarna ödmjuk atti-en mer
tyd och menade det krävs kompetens tillförsatt att företaget.ny

Ska systematik miljöarbetet åstadkommasi så måste företagshälsovården
Företagshälsovården kan ledningsansvar för byggata attengageras. upp

sytematik miljöarbetet enskildai på de företagen. Företagshälso-ute
vården dåligt utnyttjad. den braär Ge uppgifter och ställ krav

Rehabilitering

fångadeFöretagarna dåligatt är i tradition där arbetsgivarenmenar man en
normalt inte sig i rehabilitering. Det rehabiliteringatt främstengagerar anses

angelägenhet mellan försäkringskassanär och den enskilde. Denna uppfatt-en
ning villig brytaär med för iställetatt lägga sig iatt hur rehabili-man nu
teringen ska utföras.

Företagarna regel klararatt rehabilitering för-menar man som en men en
utsättning den anställde självär med påatt det.är

anställde måste aktiv,Den ochpositiv inställd på klaraattvara en
rehabilitering. Passiva anställda det mycket svårt ordnaär fun-att en
gerande rehabilitering för.

Smålandsföretagarna någorlundasig kunna hantera fysiskt handikappadeanser
medan den psykiska rehabiliteringen problematisk.är mer

Fysiska handikapp kan arbetsgivare ochaccepteraman som anpassa
arbetet till. Arbetskamraterna dock regel mindreär toleranta.som

Psykiska handikapp mycket svåraär ochatt Drab-acceptera.greppa
bade saknar ofta insikt de problemen och arbetsgivaren kanom egna
inte tilltvinga någon vård. Arbetskamrater också mycketär intoleranta

psykiskt handikappade. Företagshälsovårdenmot har mycket viktigen
roll fylla för hjälpa enskildaatt drabbadeatt och företagsledning.

Med psykiskt handikappade här i första hand alkoholmissbrukare.menas

viktigt företagsledningenDet är att arbetar med alkoholproblemen
eftersom missbruket Övrigaså utbrett.är skador handläggasbör avföretagshälsovården första hand.i

Företagarna påpekar även det kanatt finnas sambandett mellan fysiska
problem och psykisk rehabilitering.

Psykisk rehabilitering behövs alltid för långtidssjukskrivna,nästan även
de har skadatsprimärt fysiskt. längre tidsEn frånvaroom påverkar

psyket hos de flesta anställda.

Smålandsföretagarna på desätt i företagsstudien,anser, detsamma attsom
inte krävs någon särskild mottagningsorganisation när rehabilitering skallen
ske i småde företagen.

Småföretagen behöver formalisera mottagandet återvändandeav en
anställd. får bedöma vadMan ska från fallgöras till fall. Skasom mantvinga arbetsgivaren rehabiliteringsansvaratt ta ett så måste också den
anställde skyldig ställa på detatt rehabiliteringsprogramvara upp somutformas.
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företagshälsovårdObligatorisk
företagshälsovårdens möjligheter atttilltro tillSmålandsföretagen sätter stor

rehabiliteringsarbetet. avvisarManarbetsmiljö- ochbåde ibistå företagen
företagshälsovård härvidlag skiljerochobligatoriskkonsekventdock manen
företagsstudien.ingick ifrån företagsig de som

eller företag.varken småföretagshälsovårdObligatorisk storagagnar
bliförFöretagshälsovården måste att mer pro-resursermer

företagshälso-företagenfessionella, för nyttanövertygaatt avom
företagshälsovården skaviktig förFrivillighetenvårdens atttjänster. är

småföretagen.accepteras av

marknadsmässiga för-eftersträvaobligatorium börförIstället ett merman
företagshälsovården.hållanden föräven

olikaska stimulera defelaktigt. ställetObligatorium Iär cen-man
Då kommer kompetensenkonkurrens och samarbete.till bådetralerna

öka.och efterfråganhöjas attatt
företagshälsovården.resultatansvar påockså lägga Demåste ettMan

de alltförbättre passivasälja påmåste tjänster sätt. Nu ärsina ett
rykte.vilket dåligtettger

på sålåga kostnader förmed sättfrivillig anslutning bör kompletteras attEn
få anslutningsgrad.hög

anslutning tillkostnader. för företags-PrisetSmåföretagare enenser
på frivillig skalågt småföretagarehälsovård måste hållas för vägatt

företagshälsovård dålig företagshälsovårdden. Obligatoriskutnyttja ger
sänkas.företagshälsovården då kommerkraveneftersom på att

skyddsingenjörerna för dei företagsstudien kritiserade attFöretagarna
kunskaper för kunna bidra itillräckliga produktionstekniskasaknade att ar-

Smålandsföretagamapåbetsmiljöarbetet konstruktivt attsätt.ett menar man
på skyddsingenjören.dessa kravinte kan ställa

kunna produktionen detalj.skyddsingenjör behöver i Företags-En
skyddsingenjörenproduktionstekniken och dialog medledningen kan i en

Skyddsingenjören ska havid behov.kan relevanta åtgärder framtas en
arbetsmiljöområdet.djup kunskap inom

övervärderad. Skyddsingenjörenbetydelse och rollSkyddsingenjörens är
informationssamlareopartisk rådgivare och för företagen.kan vara en

kan produktionsexpert.någoninteHan vara
företagshälsovården liteskyddsingenjören och beror påutnyttjasAtt

har miljö.de anslutna företagen braatt en

företagshälsovård skulle kunnaVi diskuterat branschorganiseradhar om en
Smålandsföretagarna ingen enhetligpå problemet. hadelösning upp-vara en

frågan.fattning i den

aldrig klara bevaka många olikaskyddsingenjör kan attEn av
branschorganiserad.branscher. Företagshälsovården bör därför vara

kommer medföraBranschhälsor orimliga för det attär att stora rese-
kostnader och svårigheter få hälsans personal på företagen.att ut
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på låta skyddsingenjörerna praktisera pálösning pekarEn är att uteman
företagen. ökat samarbete mellan de olika företags-En är ettannan
hälsovárdscentralerna.

Företagshälsovårdscentraler stimuleras tillbör samarbete för kunnaatt
lämpligaste till de olika anslutnaservice företagen.ge

Smálandsföretagarna eniga företagshälsovården ståbörär att underom en
ledning.partsammansatt

företagshälsovårdenbra Dä ifrågasättsDet är är partsammansatt.om
funktion och kostnader kontinuerligt.

Företagshälsovården ska borgar för neutrali-Detpartsammansatt.vara
vilket viktigt trovärdigheten.förtet är

Differentierad avgift

Smálandsföretagarna frånskiljer sig de företag deltog i företagsstudiensom
inte generellt positiva till differentieringatt är arbets-genom man en av

givaravgiften utifrån företagets arbetsmiljöstatus. praktiskaDe problemen är
de eventuella fördelarna.större än

ska differentiering ske Vad ska den baserasHur på differen-Enen
kommertiering leda till evinnerligt ochatt tjat omfattandeett en

administration. kommer kunnainte lösas praktisktDet på någotatt
rimligt sätt.

subjektiva bedömningar miljöstatus kan missbrukas och slå orättvist.av
Bedömningar yrkesinspektionen blir alltför subjektiva för liggaattav
till grund för differentiering.en

förordarFöretagarna istället arbetsgivarperiod.en

måste skapas omedelbara, direktaDet incitament för skaatt man
förändringarpositiva miljön. Sänk arbetsgivaravgiften och sjuk-av ge

försäkringsansvaret till företagen. Dd får direkt kostnadsansvarettman
och motiv förändra arbetsförhållandena.att

Smálandsföretagarna det kan finnasatt risk för några arbets-attmenar en
givare tillämpar systemet med arbetsgivarperiod pá olämpligtett sätt.

Otillbörlig påverkan anställda kommer alltid finnas i viss mån.attav
Vissa företagare och stimulerar sina anställda vadänpressar mer somegentligen acceptabelt.är

för deEngagemanget anställda har dock positiv effektstörre änen
den negativa effekt uppstår kraven.som av

smálandsföretagama avvisar utökat sanktionssystemett för kommaatt till-
dåligamedrätta arbetsmiljöer, även kan tänka sig begränsatettom man

sådant.

Piskan inte något verksamtär medel seriösa företag.mot deBara
företagen bör behandlasvärsta med sanktioner. dockDet är svårt att

straffa fram bra arbetsmiljö, vill någon krypa undan miljöansvareten
finns det alltid möjligheter till det.
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arbetsskadeförsäkringssystemprivat organiserat relaterat tillEtt ärsom
påarbetsmiljöstatusen företaget tilltalande.är mer

franska försäkringsmodellen borde lämplig appliceraDen iattvara
konkurrens mellan olika försäkringsbolag bordeSverige. Fri brage

resultat för och anställda.företag

arbetsmiljöarbetemodell för lokaltEn

Sammanfattningsvis kan konstatera Smålandsföretagamaatt attman anser
förslag påGD-gruppens lägger alltför företaget.stort praktiken gårlansvar

det driva arbetsmiljöfrågor bådainte att förutan att parter tar dem.ansvar
Därför bör den enskildes preciseras och fastläggas.även ansvar

förslag småföretagenGD-gruppens inte till måsteär konkre-anpassat utan
tiseras i praktiska anvisningar, i form mall småföre-gärna anpassad tillav en

förutsättningar. sådan börEn mall utformas samarbetsgrupptagens därav en
företagshälsovårdenför ingå.även börrepresentanter

Företagshälsovården får sedan uppgift implementera de företags-attsom
anpassade på de olika företagen. arbete kansystemen Detta skegärna med
hjälp lokala Uppstårpartsammansatta speciella behov kan före-av grupper.

frånköpa tjänster någon lämplig företagshälsovård.tagen viktigtDet är att
företagshälsovården fungerar konsult och anslutningen frivillig.att ärsom

Utbildningsinsatser bör inriktas företagshälsovården istället förmot mot
företagsledare.
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SKYDDSOMBUDREGIONALA

regionala skyddsombuden RSO intar central ställningDe i arbetsmiljö-en
i de små företagen.arbetet detta kapitel skall vi redogöraI för RSO-verk-

inriktning omfattningsamhetens och diskutera speciellade problemsamt som
regionaltkan skyddsombud.möta ett

LO centralt räknar med har1990 1400 regionala skyddsombudatt vil-man ca
heltidsanställningar.ket 319 harmotsvarar bevakaDessa att 146.000ca

arbetsplatser. RSO har uppgifter och befogenheter de lokalasamma som
skyddsombuden. omfattar företagRSO där skyddskommitté saknas, dvs företag
med mindre anställda.50 Verksamheten finansierasän Arbetsmiljöfondenav

beräknas efter 10,5%och de flyter in till fonden. regionalaDeav pengar som
skyddsombuden beräknas kosta miljoner75 kronor 1990.ca

finnsLO central RSO-gruppen fördelarInom dessa mellanen som pengarriskgrupperzlförbunden. fördelar dem enligtMan Bleck- Plåtslag-tre För och
arförbundet, Málarförbundet,Byggnadsarbetareförbundet, Skogsarbetare-
förbundet och Statsanställdas förbund räknar med det ska gåatt 300man
företag heltidsanställt regionalt skyddsombud. För Beklädnadsarbetarnasper
förbund, Elektrikerförbundet, Fabriksarbetareförbundet, Grafiska förbundet,
Lantarbetareförbundet, Livsmedelsarbetareförbundet, Metallindustriarbetare-
förbundet, Transportarbetareförbundet Träindustriarbetareförbundetsamt
räknar med 400 företag och för Fastighetsanställdas förbund, Frisör-man
anställdas förbund, Handelsanställdas förbund, Hotell- och reatauranganställdas
förbund, Komunalarbetareförbundet och Musikerförbundet räknar med 500man
företag heltidsanställt regionalt skyddsombud.per

Regionala i småskyddsombud de företagen
Vi diskuterathar de regionala skyddsombudens verksamhet dels med LO:s cen-
trala RSO-grupp och dels med fyra frånRSO, Transportarbetareförbundet,en

från Byggnadsarbetareförbundet tvåoch från Fastighetsanställdas förbund.en
Anställningsformer och arbetsuppgifter varierade enligt nedan:

Transportarbetarförbundets RSO anställd funktionärär och arbetarsom
heltid RSO. finns tvåDet RSO i distriktet tillsammans harsom som
1.600 arbetsplatser och 3.000 medlemmar bevaka. Ambitionenatt ärca

besöka företagen gångår,att 1 vilket inte hinner med. Ungefärman
40 arbetstiden går åt till handlägga ärenden föratt arbetsskade-av
försäkringen.

Byggnadsarbetarförbundets RSO anställd funktionärär och arbetarsom
RSO på deltid. tjänstEn RSO delas tvåmellan funktionärersom som
parallellt med RSO-arbetet arbetar med kontroll och mätning.som RSO

har 100 företag och betydligt fler arbetsplatser bevaka.ca att RSO-
uppdragen utförs samtidigt mätuppdragen varför besökstätheten blirsom
hög, flera gånger år.per

1 Arbetsmarknadsdepartementet.Regionala skyddsombud,Ds 1988:61sid 13,14.
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Fastighetsanställdas förbunds RSO förtroendevalda påär treårsperioden
arbetaroch 20 RSO. finns styckenDet 7 RSO i distriktetca som

och har arbetsplatser100 ombud. besöksFöretagen ungefärman ca per
år, ofta följt återbesök.vartannat ettav

generell erfarenhet inteEn RSO har tidär att besöka företagen såatt ofta
önskar. meddelarRSO normalt inte arbetsgivaren han kommer påatt utman

besök.ett RSO har tidigare gjort dåEtt det effekten blev hanatt alltidmen
välstädade såmötte lokaler slutade han anmälaatt sin ankomst.

Ibland blir RSO kallad någon anställd har klagomål.ett Ofta kanav som
relationen mellan företagaren och den anställde så känslig denattvara
anställde ringer RSO och ber honomhenne ställa kravet.

Vid besök harett RSO checklista till sin hjälp. besöketOm leder tillen
några anmärkningar kan RSO antingen välja återbesökatt göra ett eller att
lämna över ärendet till yrkesinspektionen.

besökEtt i genomsnitt tvåtar timmar, kan betydligt längreta tidmen om
far och tittar på olikarunt arbetsställen. Om det finns skyddsombudettman

är han med vid besöket, det inte så ofta det finns något.är Det ärmen
svårt rekrytera medlemmaratt skyddsombud på de små arbetsplatserna.som

Ofta består arbetsstället endast medlem. Då kommer delstorav en en av
besöket åt allmänfackligaatt ägnas frågor. Medlemmen har mycket hansom
vill prata sig.av

sambandI med RSO anmärkningatt gör vill lämnagärnaen man en re-
kommendation hur problemet kan lösas, tolererar inga dåligaom men man
miljöer bara för att inte själva kan påvisa teknisk lösning. Detman ären
arbetsgivarens problem finna teknisk lösning.att RSO atten menar man
ställer sina krav utifrån lagens mening och inte utifrån den tekniskaegna
fantasin.

särskiltEtt problem aktualiseras Fastighetsanställdas förbund därav ar-
betsgivaren ibland helt saknar utbildning och kunskaper i arbetsmiljöfrågor.
Arbetsgivaren kan hyresgästförening där vald ordförande även skallvara en en

för arbetsmiljöfrågorna.svara

Den centrala RSO-gruppen betonar det svårtatt att är att RSO iagera som
entreprenadföretag, dels samordningsansvaretär inte alltid klarlagt och dels
har inte alltid tillträde till de arbetsplatser ligger hos företagetsman som
kunder. Ett problemstort skyddsombud påär att fast driftställe inte kan in-
gripa mot entreprenörer.

Entreprenadbranschen fortlöpande.växer Nya typer värksamhet till-av
kommer diskfirmortex och matlagnlngsfirmor. finnsDet ocksåsom organi-nya
sationsformer kockjouren.t Det kommanditbolagär ett där kockarnasom ex

delägareär samtidigt de ochär ute tillfälliga jobb.gör Svårighetensom är
bestämmaatt har arbetsmiljöansvaret i dessa verksamheter. Fråganvem som
samordningsansvar måste skärpas.om

sanktionssystemEtt skulle förmodligen inte slå så hårt mot entreprenör-
företagen. Kostnadskänsligheten inte såär kanstor, utan lyfta över denman
på kunderna.

Förekomsten skyddsombud varierar mellan de olika förbunden.av Inom Bygg-
nadsarbetareförbundet finns det skyddsombud på de flesta arbetsplatser med
fler anställda.än 5 inom Fastighetsanställdas förbund har ganska braman
täckning bland fastighetsskötarna medan det är skyddsombudont blandom
städerskorna. Inom Transportarbetareförbundet det svårtär rekryteraatt
skyddsombud. finnsDet ingen vill ställa mångaoch står barasom upp somskyddsombud till namnet någonutan att göra aktiv insats.

svårtDet är intresseraatt skyddsombuden för utbildning. Enligt RSO är
det bäst de fackliganär organisationerna själva för utbildningen. Dåsvarar
får även med skolning i fackligt medvetande.man en
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från någrahar bra uppbackning förbundet. HarRSO att man pro-anser man
få Problemet deringa dit och hjälp. med-blem kan är snarare egnaman

låg standard på små arbetsplatserna.alltför delemmarna accepterarsom en
svårt få arbetsgivaren köpa tillbehör för förbättraatt extra attDet är att

arbetsmiljön.

företagshälsovårdenochRSO
positiv inställning till företagshälsovården. företagethar OmRSO ären

företagshälsovård det iblandanslutet till händer skyddsingenjören följeratten
på endast fåtal små företagmed besöken. det anslutnaMen är ett ärut som
tillgång skyddsingenjör. intrycketoch har till RSO har skyddsingenjörernaatt

på företagen, utför mätningarfungerar bra. och arbetar med lös-De är ute
ningar.

det bör obligatorisk anslutning till företagshälsovården.RSO attanser vara
själva vill hellre ansluta sig till privata företagshälsovárderFöretagarna utan

gå företagshälsovårdscentral.skyddsingenjör in i godkändän att blirDeten
alltid ideologisktinte billigare det känns riktigt utnyttja privatattmen en

lösning.
Bygghälsan fungerar särskilt bra företagshälsovård. nackdelEn är attsom
enskilda företagen såde inte blir intresserade arbetsmiljöfrågor. Manav anser

sålt bort arbetsmiljön till Bygghälsan.att man
fungerande företagshälsovårdVäl saknas inom handels- och servicesektorn.

yrkesinspektionenRSO och
harRSO regel goda relationer till yrkesinspektionen. Man attsom anser

yrkesinspektionen besöker företagen tillräckligt ofta. Ibland följs yrkesinspek-
på Dåoch RSO inspektionerna. kantören diskutera sig framut tillman en

bra lösning.
positivtRSO inställda till yrkesinspektionensär satsning på systemtillsyn.

fårDå arbetsgivaren inte delegera arbetsmiljöansvaret till arbetsledare deom
inte har adekvat arbetsmiljöutbildning. Ett RSO formulerade såsig atten
arbetsgivaren måste ha ett körkort i arbetsmiljö innan fårhan bedriva
affärsverksamhet. Systemtillsyn borde kombineras med etableringskontrollen

inkluderar arbetsmiljökontroll.som en
Relationerna dock inte alltid braär och kan i vissa fall direkt dåliga.vara

kritik RSO riktarDen yrkesinspektionenmot gäller i första hand deattsom
för snälla vid sina besök.är Om besöket leder till föreläggande fårett

arbetsgivaren långallt för tid på sig tillatt rätta problemet, till år.ettupp
Vidare bör yrkesinspektionen myndighet och mindre kon-agera mer som som
sult. En kritik yrkesinspektionenär inteatt alltid kallar det lokalaannan
skyddsombudet vid besök. sambandett I med olyckor borde yrkesinspektionen
dessutom automatiskt kalla RSO. inteDet tillfredsställandeär att man som nu

fåkan kännedom allvarlig olycka först via tidningen.om en
RSO försöker undvikaEtt att yrkesinspektionen. Han attengagera menar

lösningarna oftast blir sämre dem. Företagen arbetar dåom man engagerar
den minimlnivåmot yrkesinspektionen förelägger.som

Fastighetsanställdas RSO pekar på specielltett problem i samband med en
nybyggnation. Fastighets har ibland bara påanställd arbetsplatsen dåochen
vänder sig yrkesinspektionen till den största yrkeskategorin för ritnings-
granskning. Fastighetsanställdas fårRSO då enligt yrkesinspektionen inte
granska och godkänna ritningarna.

rehabiliteringRSO om
svårtDet är lyckas medatt omplaceraatt arbetsskadad inom företaget.en

En de viRSO intervjuat hade bara lyckats i enda fall,av ett och då blev
arbetsuppgiften så innehållslös likaatt hadegärna kunnat avstå frånman
omplaceringen. Det lite lättareär inom byggbranschen. Där har man en
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speciell organisation för sig rehabiliteringsfallatt ta GALAXEN.an
GALAXEN försäkringssystemär ett kompenserar för den nedsatta arbets-som
förmågan. Risken med detta företagensystem är inteatt särskiltär intresser-
ade rehabilitering. såltMan har bort det gång för alla.av en

Ett RSO menade endaatt höjasättet att arbetsgivarens intresse för arbets-
miljöfrågor är konstrueraatt ett där arbetsgivarensystem själv får betala för
arbetsskadorna.

Ett annat RSO det borde gåatt koppla larmatt: tillett arbets-menar
skadeförsäkringen sá överfrekvensatt arbetsskador aktiverar RSOen ochav
yrkesinspektionen.



32

FÖRSLAGFRÅGESTÄLLNINGAR KRING GD-GRUPPENSKRITISKA30

påfrågeställningar ellerkritiskahar vi samlat antal ett annatNedan ett som
varje problem-vår Vi har inte värderat styrkan iaktualiserats studie.sätt av

Problemområdenaundersökningsmaterial allt för litet.område, därtill vårtär
på frågorindikationer kanvåra slutsatser skalloch snarast somsomses

förslag.aktualiseras GD-gruppensav
samladeinte uttryck för arbetsgruppensAvsnittet skall ett upp-ses som

inom vilkafrågor. Syftet spegla de dis-fattning i alla attär ramarsnarare
bestämdaPå några punkter framför vi dockkussionerna har förts. upp-mer

fattningar.
på frågeställningarnanästföljande kapitel vi sedan samlatettI tar grepp

lokalt arbetsmiljö- och rehabiliterings-förslag till huroch ettpresenterar
småorganiseras i de företagen.arbete kan

samhällelig regleringOm

intervjuat positiv vilja förbättraföretagare vi har visat sinaDe atten
påarbetsmiljöer på frivillig Samtidigt har kravväg. stora attman

företagandets villkor skall rättvisa och konkurrensneutrala. I dettavara
förhållandevissyfte några tänka sig reglering.kan stramsenare en

Exempelvis föreslog företagare etableringskontroll kopplat tillen upp-
fyllandet grundläggande arbetsmiljökrav.av

åstadkommafinns för betydande arbetsmiljö-Det ett utrymme att
på måsteförbättringar frivillig reglering vidtas den ske påväg. När

konkurrensneutraltett sätt.

små företagen upplever inget behov formaliserad2. De systematik iav en
frånvaro Mångauppföljning och arbetsskador. betonar den personligaav

relation har till de anställda. arbetar ihop dagligen ochManman
sina personligen.känner anställda

viktigt understödjabevara och det sociala nätverkDet är att som
litet företag formalisering får inte motverka ochett utgör. En ersätta

den personliga kontakten.

Många3. företagare betonar det personliga hos denatt engagemanget en-
skilde arbetstagaren förutsättning för god arbetsmiljö.är Omen en
inte den såanställde själv visar aktsamhet och försiktighet detär
svårt undvika skador.att

Skolan bör kunna bidra till ökad medvetenhet arbetsmiljön.en om
gymnasieskolans yrkestekniska linjer bör arbetsmiljökunskaperInom ges

inom för karaktärsämnena. fackligaDe organisationernas insatserramen
bör underlättas och ökas.

belöningar sanktionerOm och

vår4. Vid hearing i Jönköping framkom de små företagenatt mycket väl
kan tänka sig arbetsgivarperiod i sjukförsäkringssystemet. sådanEnen
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period kan sedan kompletteras med privat försäkringssystemett där
premien är relaterad till det enskilda företagets arbetsmiljö.

vårFöretagen i företagsstudie på sigtar gärna rollen admi-att
nistrera utbetalning sjukpenning för de första dagarna.15 Före-av

föreställertagarna sig då skallatt ha bättre kontroll över attman en
den sjuke verkligen sjuk.är

Vår studie pekar på okyrmesfrånvaronatt är litet problemett i de
små företagen. arbetsgruppenInom har vi diskuterat risken delatt en
arbetsgivare inte nöjer sig med administratöratt kommerutan attvara
inta både läkaren och polisens roll och därmed försämra de goda soci-
ala relationer råder på de mindre arbetsplatserna.som

rader5. Det utbredd misstro till både sjukfrånvaro- och yrkesskade-en
statistik. Nästan alla företagare vi kan berättamött något tvivel-om
aktigt fall hamnat i statistiken.som

bakgrundMot denna misstro kan det finnas skål till översynav en av
nuvarande statistik och bedömning hur tillförlitlig och användbaren av
den är.

sjukfrånvaro-Om eller yrkesskadestatistik kommer användasatt som
bas för någon form avgiftsdifferentiering så bör det föregåsav av en
omfattande upplysningsverksamhet hur statistiken uppbyggd.ärom

finns6. De skillnaderstora i fysisk arbetsmiljö mellan små företag. Denna
skillnad speglas inte i frånvarostatistiken. Korttidsfrånvaro existerar
knappast på de Norrlandsföretag vi besökt och förhållandevisär låg på
Stockholmsföretagen. Samma förhållande gäller för långtidsfrånvaron
även det inte likaär klart uttryckt. Troligen speglar frånvaronom

skillnader på den regionala arbetsmarknadensnarare skillnaderän i
arbetsmiljön.

belönings-Ett eller sanktionssystem bygger på någon formsom avfrånvaroregistrering speglar inte olikheter i den fysiska miljön. Troligt-
vis är samvariationerna större mellan frånvaro och de sociala relationer

råder mellan den anställde och företagsledningen.som

små7. De företagen våri företagsstudie har svårt ställningatt ta till endifferentiering arbetsgivaravgiften relateras till företagetsav som
arbetsmiljö. Vid hearingen i Jönköping avvisades sådantett system. De

förordar differentiering den då måstesom att bygga påen menar enobjektiv bedömning det enskilda företagets arbetsmiljö. De flestaav
yrkesinspektionenatt bör kunna sådananser göra bedömning.en

Inom arbetsgruppen har vi diskuterat för- och nackdelar med endifferentiering baserad på individuell bedömning det enskildaen av
företagets arbetsmiljö. Vi svårthar finna någraatt praktiska para-
metrar strukturerar sådan bedömning,som trots allten men om manväljer differentiering bör bygga påsystemet bedömningen en avbranschens arbetsmiljöstatus samt enkel utformning uppfyllerges en somhöga krav på rättvisa.

Om arbetsmiljön

8. Enligt ISA:s statistik de små företagen för 36% antaletsvarar av
arbetsolyckor och 332; antalet arbetssjukdomar. Enligt SCB:s före-av

företagentagsregister återfinns 423; landets anställda i de småav
ISA:s statistik indikerar således arbetsmiljönatt bättreår i små iän
de stora företagen. vårInom arbetsgrupp har det framförts synpunkter
på att rapporteringsbenägenheten lägre iär de små företagen.

1 se vidare i avsnittet Några fakta de småföretagen.om

8 10-0675
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arbetsmiljömedvetenhetenOm

företagsledningen attvi besöktföretagfå de manVid ytterst anser9. av
flestaåterstår lösa. Deattarbetsmiljöproblemnågrahar stora som

pålösningarrimligaingafinnsoch detlöstredanharproblemen man
denövertygad attSamtidigtåterstår. är egnaproblem omde mansom

genomsnitt.ibranschensbättre änarbetsmiljön är
några problembliskalldetinte attföretagsledarna trorflestaDe

för för-planerutformaocharbetsmiljöarbetetsystematisera enatt
det behövssjälva ocharbete klarararbetsmiljö. Dettabättrad man av

måsteföretagsledare attNågrautifrån.experthjälp menar maningen
någon expert.företagshälsovården ellerfrånhjälp annansöka

några deyrkesinspektörernas, attliksomföretagen avVår är,bild av
arbetsmiljö vad äränklart sämrestuderat har nor-vi somföretag en

fysiskainnan denåterstår mycket arbetebranschen. Därmalt för
god.arbetsmiljön kan somanses

både kunskapersaknasföretagenmindrepå dehospekar attDetta
denhurinsikterochåstadkommasarbetsmiljö kangodhur omenom små företagen kandeinteVi attbeskaffad. trorarbetsmiljön äregna utbildningomfattandearbetsmiljöarbete utansystematisktdriva ett en

företaget.utanförexperthjälpsökaeller attgenom

kostnadsmedvetenhet närlågföretagsstudie harvåriFöretagarna10. en
före-hos denhögreMedvetenhetenfrånvaron. gruppdet gäller var

sig företagarnasinskränkerOftastJönköping.iintervjuadevitagare
semesterersättning undermåste betalakostnadsmedvetenhet till att man

Speciellt inomsmå företagfleraSamtidigt harsjukskrivningstiden. ser-
från-delsfrånvaro, attpå grundlåga kostnadervicesektorn genomav

kal-alltid behövs.inte Delåg dels ersättareoch attär genomvaron städer-frånvaron hosförkostnâdernadäridag texmöter enkyler man små före-hostrovärdighetsaknartimmenitill kronorbedöms 115ska
tag.

måstesmå företagkostnadsmedvetande hosvill skapa attOm man
går intekalkylunderlag. attDettrovärdigtbistå med ettman

inte upplevskalkylmetodermedåtgärdertillföretagarnaskrämma som
verksamheten.förrelevantasom

utbildningOm

arbetsmiljö ochutbildningsaknarvi intervjuatföretagareflestaDe omll.
sådanskaffa sigvilja attuttryckerSamtidigtrehabilitering. enman en

företaget.för detrelevantden ärutbildning förutsatt att egna
ikommerförändringardeutnyttjaskälgoda attfinns ar-somDet

småföretagenutbildning iomfattandespår tillbetsmiljökommissionens en
arbetsmiljö-utbildning idet avtaliriktlinjerdeenligt omsom anges PTK3. att ut-och För att garanteraLOSAF,frågor tecknats avsom

möjligtutbildningenbörrelevantupplevsbildningsinnehållet omsom
branschvis.organiseras

blkursererbjuda kortarelämpligt attdärutöverkan asomDet vara
arbetsmiljöansvar.arbetsgivarensbehandlar

avsaknadrättspraxis därförändradvi diskuteratVidare har aven
fastställandeomständighet vidförsvarandebedömsutbildning avsom

ansvar.

roligare, mänsk-städjobbetdet göraVisst gar attArbetsmiljöfonden. Städa2 upp -sid 75.effektivt,ligare och mer
1982.06.01.ocharbetsmiljöfrågor, LO PTKi SAF.utbildning3 Avtal om
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Om skyddsombuden

12. De olika förbunden har svårt rekryteraatt skyddsombud på de små
företagen. Om lyckas med det så svårighetär nästa få demman att
utbildade.

effektivtEtt arbetsmiljöarbete kräver engagerade och välutbildade
skyddsombud. En partsammansatt utbildning enligt utbildningsavtalet
skulle underlätta skyddsombudets arbete och samtidigt uppgiftengöra

skyddsombud attraktiv.som mer

13. LO centralt räknar med att 1990 har 1400 regionala skydds-man ca
ombud vilket motsvarar 319 heltidsanställningar. Dessa har bevakaatt

146.000 arbetsplatser. Detta betyderca arbetsbelastning på drygten
företag450 regionalt skyddsombud. Många regionala skyddsombudper

klagar också över inteatt hinner besöka företagen i denman utsträck-
ning önskar.man

Verksamheten finansieras Arbetsmiljöfonden och beräknas efterav
10,5% de flyter in till fonden. regionalaav Depengar som skydds-
ombuden beräknas kosta miljoner75 kronor 1990.ca

regionalaDe skyddsombuden har värdefull inverkan på de småen
arbetsplatsemas arbetsmiljö. Om har ambitionen besökaatt deman
olika arbetsställena minst gång år kräver detta fördubblingen per enverksamheten.av

14. regionalaDe skyddsombuden påpekar det svårtatt är att iageraentreprenadföretagen, dels är samordningsansvarat inte alltid klarlagt
och dels har inte alltid tillträde till de arbetsplatserman liggersomhos företagets kunder.

Det är angeläget att samordningsförfarandet klarläggs med avseende
på de regionala skyddsombudens verksamhet.

Om företagshälsovården

15. Anslutningsgraden till företagshälsovården fortfarandeär låg bland de
små företagen. Några företagare förordar obligatorisk företagshälso-envård, främst konkurrensneutralitetsskäl. Andra försvararav frivilligenanslutning och pekar på sttyrkan i mångfalden konkurrerande alter-avnativ.

Inom arbetsgruppen har vi diskuterat för och nackdelar med enobligatorisk anslutning till företagshälsovården. Vi enigaär attom enfrivillig anslutning förutsätter anslutningsgradenatt bland de små före-
tagen ökas väsentligt. Det önskvärt åtgärdermedvore stimulerarsomtill ökad anslutningsgrad, tex höjningen det sk Småföretags-en avbidraget. Risken är stor de företagatt iannars är behovstörstsom avdess tjänster blir de sist ansluter sig.som

De regionala arbetsgrupperna för företagshälsovård bör verka för enökad anslutningsgrad bland de små företagen samt samordna deras
ansökningar till företagshälsovården.

16. Företagen saknar intresse för de lokala företagshälsovårdscentralerna.
Man betalar sin avgift fåroch årlig hälsoundersökning ien utbyte.

Det viktigtär arbetsgivarenatt sig i företagshälsovårdensengagerarutformning och skötsel. åstadkommaFör att detta krävsengagemangklarläggandeett ledningsfunktionenav utbildningsamt företags-en avhälsovårdens ledningsorgan. De fackliga representanternas rätt tillutbildning kräver klarläggandeett förtroendemannalagen.avVidare har vi diskuterat möjligheten företagshälsovårdenatt höjersina avgifter för på såatt sätt öka medlemsföretagens förengagemangverksamheten.
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i detroll fylla lokaladel harFöretagshälsovårdens tekniska stor att17. en
företagsstudie kundevår vismåpå de företagen. Iarbetsmiljöarbetet

förtroende.företagensroll inte För-denna motsvaraskonstatera att av
Småland. kritik fram-iföretagarna Denblandtroendet större somvar

kunskapertillräckligaskyddsingenjören saknaribestodfördes att om
konstruktiva lösningar.medbidraför kunnaproduktionsprocessen att

denna kritik.påinte sättdrabbasBranschhälsorna avsamma
förtroende för företags-företagensåterupprättaviktigtär attDet

skyddsingenjörernashöjahälsovårdens tekniska del. sätt ärEtt att
produktionsteknik förstärks.iutbildningkompetensnivå derasattgenom

företagshälsovårdenorganiseraåtgärdkompletterande attärEn annan
tillräckligtbefolkningsunderlagetpå där är stortbranschvis de orter

erhållasspecialiseringviss formPå kanmindreför detta. orter en av
där varje före-företagshälsovårder samarbetar ochfleraattgenom

område.någotinom Despecialistkompetenstagshälsovård utvecklar
åtaföretagshälsovård sigbör kunnaför ettarbetsgruppernaregionala

samordningsansvar.sådant

frågorhanterahar problem attföretagare attFlera18. avanser man
alkohol-då anställd medhandlakanpsyko-social Detnatur. om en

efterlyserNågra företagaremobbing. ettförekomstproblem eller av
kompletterandefrågor. alter-dessakring Ettfackligtökat engagemang

företagshälsovårdens psyko-sociala del.utbyggnadnativ är av

yrkesinspektionenOm

ibland skyddsingenjörens.roll överlapparYrkesinspektionens konsultativa19.
istället för skyddsingenjörenrådfrågar yrkesinspektlonenFlera företag

Påföretagshälsovården. så har garanti förvid den sätt man enegna
yrkesinspektionens krav. kanåtgärderna uppfyller Mande vidtagnaatt

tvåekonomiskt försvarbart ha parallellafråga detsig attärom
verksamhet.för konsultativorganisationer

pådrivande i råd-fungera detYrkesinspektionen kan knappast som
visioner i allt för hög gradarbetsmiljöarbetet. ärgivande Deras präg-

minimikrav tillsynsarbetet ställer.lade de somav
tillsynsmyndighetrenodla sin roll ochYrkesinspektionen bör som

företagshälsovården.insatserna tillde konsultativaöverlämna

positiva till yrkesinspektionensregionala skyddsombuden är system-20. De
yrkesinspektionen bör sin tillsynkoncentrera tilltillsyn. De attanser

rutiner för arbetsmiljöarbetet och arbets-det finns fungerande attatt
arbetsmiljöfrågor.erforderlig utbildning igivaren har

fåtal företagare kommit i kontakt med be-endastDet är ett SOIll
systemtillsyn, i princip ställer sig positiva till idén.greppet manmen

Vår yrkesinspektionen bör koncentrera sig påarbetsgrupp attanser
företagshälsovårdenssystemtillsyn. Systemtillsynen bör inkluderaäven

på fåarbete det enskilda företaget. Yrkesinspektionen bör förtroendet
själva utforma och systemtillsynen till lilla företagetsdetatt anpassa

förutsättningar.

lågYrkesinspektionen har besöksfrekvens små21. hos de företagen. Detta
gäller särskilt för de företag vi studerat i Stockholmsregionen.

bra arbetsmiljöarbeteEtt kräver yrkesinspektionen ökar tillsyns-att
frekvensen de små företagen.hos särskildEn bevakning bör ske i sam-
band med etableringar och investeringar.större Vid arbetsplatsbesök
bör inspektionen inkluderaäven de entreprenadföretag knutnaärsom
till arbetsplatsen. ambitionshöjningDenna kräver resurstillskottett
alternativt omprioritering verksamheten.en av
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22. Yrkesinspektionen har vid flertal tillfällenett haft inaktuella uppgifter
är skyddsombud på respektive företag.om vem som

viktigtDet är yrkesinspektionenatt involverar skyddsombuden i sitt
arbete. Skyddsombudet behöver detta stöd. Rutlnema för registrering

skyddsombud behöver effektiviseras.av

Några23. företag har riktat kritik yrkesinspektionensmot att förnormer
acceptabel arbetsmiljö varierar mellan olika inspektionsdistrikt.en En

kritik ensamföretagarnaär att inteannan granskas i utsträck-samma
ning och därigenom kan erhålla otillbörliga konkurrensfördelar.

Det viktigtär yrkesinspektionenatt uppträder på sådantett sätt att
har de små företagens förtroende. framtidaEnman övergång till

systemtlllsyn förutsätter ömsesidigtett förtroende mellan yrkes-
inspektion och de små företagen.

Resurser bör frigöras för samordning de olika inspektionsdistrikten.av
Vid arbetsplatsbesök bör även de egenföretagare finns där omfattassom

inspektionen.av

Om rehabilitering

24. småDe företagen har dålig kännedom arbetsskador och dessom upp-komst. Flera företagare har svårt kommaatt ihåg de arbetsskadefall
finns registrerade på företagetsom i ISA-statistiken. Man attmenardet antingen handlar bagatellskador eller också har skadanom uppstått

på fritiden.
Det viktigtär att ökatett för rehabilitering föregåsansvar av enutbildnings- och informationsinsats.

25. småDe företagen saknar beredskap hanteraatt rehabiliteringsfall. Man
känner till anställda med belastnlngsskador, vidtar inga radikalamenåtgärder. Orsaken år bristande kunskap bristandeänsnarare vilja.

Vår studie pekar på att de små företagen skall kunnaom ta ökatett
för rehabilitering så krävsansvar kompetensatt utifrån tillförs före-

taget. Denna bör lämpligen komma från företagshälsovården eller den
allmänna sjukvården.

26. Många små företag, främst inom entreprenadbranschen, saknar sta-tionära arbetsplatser går att till fysisktsom ett arbets-anpassa
handikapp.

Organisatoriska lösningar för rehabilitering i form reduceradavarbetstid eller sänkt arbetstakt kan erbjudas l de flesta företag. Ettundantag är branscher där direkt kunddebitering sker. Där kräver
kunden högproduktiv arbetskraft.

Omplaceringar i rehabiliteringssyfte kan svårt ordnaatt i detvaraegna företaget. De anställda inteär alltid utbytbara och arbets-
uppgifterna kan likartade belastningssynpunkt.vara Tillgångenur på
lätta arbetsuppgifter begränsadeär och denär finns deär ofta redanbesatta.

Det är realistiskt räknaatt med delatt rehabiliteringar inteen kanske vid det egna företaget.

27. Det fåär företag förklarar sig villigasom att anställa arbets-enhandikappad inte tidigare arbetatsom vid företaget. Om externenanställning skall komma ifråga krävs samhällsstödett kompenserarsommerkostnaderna och den eventuellt lägre produktiviteten. Vidare måsteanställningen föregås provanställning därav en arbetsgivaren har möj-lighet att avbryta relationen.
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externa arbets-svårt integrerablir attpå detpekar attVår studie
ekonomisktförutsättning är ettsmå företagen. Endehandikappade hos

utredabörVidarelönebidrag.flexibelt manform ettsamhällsstöd i av rehabili-någon formismå företagendeorganisera avmöjligheten att
stödåtgärder.med sinaverkakanmyndigheternateringspooler där

särskild organi-någonkrävsintedetattföretagarnaflesta28. De menar
lilla företaget. Dei detarbetsskadadein denlotsaförsation att

hanterakanså starka attpå företaget är enrelationerna mansociala
situation.sådan

förut-samhällsstödekonomisktinte ett ensomFöretagarna ser
redanrehabiliteringtillmedverkaaktivtför av ensättning att

anställd.
skadadeden ärdock attrehabilitering förutsätterframgångsrikEn

både arbets-krävsacceptansarbetsplatsen. Dennapå avaccepterad
sjuk-föregås ofta högarbetsskadaEnarbetskamrater. avochgivare

den skadadeIbland hararbetsgivaren.förproblemskaparfrånvaro som tillrelationerna arbets-ochhumörpåverkar hansdetsådana besvär att
denförlora acceptansskadadedenså kanPå somsättkamraterna.

rehabiliteringsarbete.för ettkrävs
prövninginofficiellgöratt av omNågra företagare enmanmenar

vilkaDärefter bestämsinte.ellerkvarskadadeden an-vill haman rehabiliteringsarbetet.ivillig att göraföretaget ärsträngningar
intresse föranställdasdeochföretagetspå risken attpekaVi vill

på vilken detberokommerrehabiliteringsarbete att personaktivtett
organisa-fackligadeskadade attstödja den ärsätt attgäller. Ett

åtgärder.kamratstödjandeorganiserarochuppmuntrartionerna

byggnads-inomarbetsskadorförförsäkringssystemettGALAXEN är29.
får löne-ettså företagendet attfungerardragbranschen. I grova

de företagarbetsförmågan. Ettnedsattaden avbidrag motsvararsom
rehabilitering GALAXENSarbetsskador ochbetraktarvi studerat som

problem.
självaföretagenrisken attvi diskuterathararbetsgruppenInom

rehabiliteringsansvar.sittbortförsäkraväljer att

lönesystemOm

rakatidslön. ackor-med fast Detarbetarvi studeratflesta företagDe30.
byggbranschen.endast inomdet förekommer

utformas såoch lönesystem attarbetsorganisationviktigt attDet är
arbete.ensidigtdet inte uppmuntrar
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FÖRARBETSGRUPPENS ARBETSMILJÖ-MODELL LOKALT OCH REHABILITE-PÅ SMÅRINGSARBETE DE ARBETSPLATSERNA

Det lokala arbetsmiljöarbetet bör koncentreras kring de institutioner finnssomidag.redan Arbetsgivaren bör fortsättningsvisäven ha det fulla föransvaret
arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovårdens roll arbetsplatsens konsult isom det
förebyggande arbetsmiljöarbetet bör förstärkas. Skyddsombudens roll bör stär-kas och yrkesinspektionens roll bör renodlas tillsynsmyndighet.som

Arbetsgivarens roll
Arbetsgivarna saknar tillräckliga kunskaper för levaatt till det fullauppföransvaret arbetsmiljöarbetet. krävsHär utbildningsinsats där arbets-engivaren inhämtar grundläggande kunskaper arbetsgivaransvarets innebördom
och hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall gå till. Detta skulle ledatextill bättre delegeringsförfarandeett hos de små företagen.

krävsDet utbildningsinsats i enlighet med deen riktlinjer isom angessAFLOPTKzs Avtal utbildning i arbetsmiljöfrågorom och den bör möj-omligt organiseras branschvis. Därutöver bör det erbjudas kortare kurser sombehandlar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
De centrala branschvisa arbetsmiljökommittéema bör i uppdrag attgesunder tvåårsperiod organisera ochen genomföra sådan utbildningsinsats.en

Företagshälsovårdens roll
vårEnligt uppfattning räcker det inte med utbildaatt företagarna i arbets-miljöfrågor detutan krävs även konsultinsatser utifrån. Dessa erhålls lämp-ligen från utvecklad och förstärkt företagshälsovård.en

Företagshälsovårdens tekniska del måste stärkas och bättre till deanpassasspeciella problem det enskilda företagetsom har. Skyddsingenjörernas kompe-tensnivå måste höjas och inkludera produktionsteknisk branschkunskap.en
En kompetenshöjande åtgärdannan är att organisera företagshälsovården

branschvis på orter där underlaget tillräckligtär stort för detta. På mindrekanorter viss form specialiseringen erhållasav fleraatt företags-genomhälsovårder samarbetar och där varje företagshälsovård utvecklar specialist-kompetens inom något område. De regionala arbetsgrupperna för företags-hälsovården bör utvecklas åläggasoch sådantett samordningsansvar.

skyddsombudets roll
effektivtEtt arbetsmiljöarbete kräver ett stark från deengagemang anställda.Detta bör i första hand kanaliseras via väl utbildade skyddsombud.

En partsammansatt utbildning enligt sAFLoPTKzs Avtal utbildning iomarbetsmiljöfrågor skulle underlätta skyddsombudets arbete och samtidigt görauppgiften skyddsombudsom attraktiv.mer
Vid de små företagen deutgör regionala skyddsombuden ett värdefullt stödtill de lokala skyddsombuden. Det regionala skyddsombudets tillträde tillarbetsplatsen bör kunna säkras ett samordningsförfarandegenom mellan defackliga organisationerna.
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rollYrkesinspektionens
överlåta denochtillsynsmyndighetrollrenodla sinbörYrkesinspektionen som

företagshälsovården.tillfunktionenrådgivande
tillsyns-yrkesinspektionen ökarkräver attarbetsmiljöarbetebraEtt

sambandibör skebevakningsärskildsmå företagen. Endehosfrekvensen
inspek-arbetsplatsbesök börVidinvesteringar.ochetableringar störremed

arbetsplatsen.tillknutnaärentreprenadföretagdeinkludera somtionen även
på systemtillsyn.sigkoncentrerayrkesinspektionen börattVi anser på enskildadetföretagshälsovårdens arbeteinkluderabör ävenSystemtillsynen

ochutformasjälvaförtroendetfå attbörYrkesinspektionen anpassaföretaget.
förutsättningar.företagetslillatill detsystemtillsynen

rehabiliteringsarbetetpraktiskaDet
rehabiliteringsarbetet iför hurgenerellt systemfinna ettsvårt attDet är

i deliggerpotentialenstörstasmå företagen. Dendeske iskallpraktiken
Vi förordar attarbetsplatsen.på lilladenfinnsrelationersocialastarka som

och före-skadademed dentillsammansfrihet attstorförsäkringskassan ges
bör storFöräkringskassan ävenrehabiliteringsform. geslämpligväljataget

stödform.ekonomiskeventuellvid valfrihet av ökatskall kunna etttasmå företagendeför ansvarförutsättning attEn
lämpligenbörföretaget. Dennatillförskompetensrehabilitering är attför

sjukvården.den allmännaföretagshälsovården ellerfrånkomma
arbetshandi-externasigsmå företagen att tadestimulera anFör att

flexibelt lönebidrag.samhällsstöd i form ettekonomisktkrävs ettkappade av
någonismå företagendeorganiseramöjlighetenutreda attbörVidare man stödåt-med sinaverkakanmyndigheternarehabiliteringspool därform av

gärder.
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Åtgärderpromemoria för att mot-iFörslagen GD-gruppens
tillarbetslivet bättre tautslagningen i och varaverka

idégrogramförmåga ettenskildes att arbeteden -

tydligaarbetsmiljöarbetetåttyngdGe genom1
ikrav AHL

styrning kontrollsystematisk ochArbetsgivaren bör ha en
arbetsmil-förbetydelsei den hardelardeverksamhetenav

jmfinternkontroll. 1PMjön

sjukfrånvaro- ochuppföljningSystematisk av
för dennaarbetsskadeutveckling kostnadernaoch

inom företagen.

ochskyldighet att utformaska haföretagAlla
förbättraförátgärdsplaner attgenomföra ar-

iTydligabetsmiljön. krav AML.

i förstavarje skai branschHögriskföretag en
riktvärdenfastställdaunderkommaetapp ner

iTydliga krav AML.för branschen.

förriktvärdetligger överhögriskbrancherFör ar-som
inom utarbetabranschenbetsmarknaden ska parterna program

arbetsförhållanden inom branschen.förbättraför att
någonstansreglerasdettaSka

rehabiliteringsan-tydligtarbetsgivaren ettGe2
svar

lämpigtarbetsgivaren att haSkyldighet i förAML orga-en
Skyl-rehabiliteringsverksamhet.anpassnings-niserad och

tillsyn.föreskrifter och YIsdigheten bör omfattas ASSav

lämpligadokumenterade ochArbetsgivaren bör ha
rehabilite-anpassnings- ochmål sittför

mál delska fungeraringsarbete. Dessa avsom en
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företagets allmänna policy.

rutinerFungerande för tidig kontakt med anstäl-
lda med t frekvent korttidsfránvaro ellerex som
riskerar bli långtidssjukskrivna.att

Fungerande rutiner för kontakter med myndigheter
och andra rehabiliteringsuppgifter.medorgan

Lämplig utbildning chefer och arbetsledareav m
fl.

Arbetsgivaren bör ha lagfäst AML genomförandeansvar för
anpassnings- rehabiliteringsinsatseroch i det enskilda
fallet. ärAnsvaret generellt för hela arbetsmarknaden.
Arbetsformerna bör avsevärt enklare i småde företa-vara
gen.

Arbetsgivaren uppmärksammar när ten person ex
har frekvent sjukfrånvaro.

Arbetsgivaren till att behovet rehabli-ser av
teringsinsatser i det enskilda fallet klarläggs

initierasoch

Arbetsgivaren för operativ planeringsvarar av
såväl individinriktade insatser.grupp- Härsom
ingår låtaatt göra arbetsplatsutredning ochen
utarbeta rehabiliteringsplan för den enskilde

följasamt revideraoch planen.upp

3 sanktionerskapa skärpta sanktioner för dem
försummar arbetsmiljön rehabiliteringensom och

ÅTERKOMMAGD-GRUPPEN AVSER ATT MD UTVECKLAD PÅEN SYN VAD
ÅSTADKOMMAS.SOM KAN



ARBETSMILJÖKOMISSIONEN 1989-08-21
sekretariatet U T K A TS

arbetsgivarenIncitament för anställdeoch den4

arbetsgivaren.Ekonomiska incitament för

Direkt förkostnadsansvar arbetsrelaterade ska-
dor.

FRÅGAN INGÅENDEKRÄVER BELYSNING AV DE PRINCI-
PRAKTISKA ASPEKTERNA.PIELLA OCH

Incitament för anställdeden

ersättningssytemet.Förändringar i

sig sitt anställningsskyddMöjlighet att ta med
försäkringsvillkor följer därav.och de som

återgång iMöjlighet till lämpligt .stödarbete
från arbetskamrater.chefer och

involveras i rehabiliterings-enskildeDen
rehabiliteringe-i upprättandebl avprocessen a

åtgärder.plan och beslut om

ARBETSMILJÖKOMISSIONEN AKTUALIERAR MED ARBETS-
FRÅGAN ÖVER-MARKNADENS PARTER OM BEHOVET AV EN

DE AVTAL KOMPLETTERAR SJUKPENNINGS-SYN AV SOM
ANSPRÅKFÖRSÄKRINGEN. FÖRDE RESURSER SOM TAS I

ANVÃNDASÖVERKOMPENSATION BORDE TILL AKTIVA
ÅTERFÖRAFÖRINSATSER ATT SJUKA ELLER SKADADE I

ARBETE.

rehabili-till stöd för arbetsgivaren i5 Resurser
teringsarbetet

Företagshälsovård FHV

Obligatorisk FHV.
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både förebyggandeatt arbetarKrav FHV och reha-
biliterande.

kvalitativtsäkerställa heltäckande och goden
in.kopplasExterna kanFHV. Samverkanresurser

med AMI.

Arbetsmarknadens avtal skapar för-parter genom
utsättningar för utgöraatt den denFHV resurs

arbetsgivarensbör för att för devara ansvar
anställdas hälsa fullgöras.ska kunnam m

ställning i ledningsorganen förParternas FHV
bör över.ses

Arbetslivsfbnden

Finansiera yrkesinriktad rehabilitering och
omskolningvidareutbildning för dem är ellersom
riskerar bli förtidspensionärer.att

Organisatoriska förutsättningar6

Sammanhållet rehabiliteringsverksamheten:föransvar

övergripande huvudansvar fi-och ökatansvar
nansieringsansvar tillbör knytas instansden

försörjningsansvaret för i frá-harsom gruppen
arbetsgivaren; sjukpennings-arbetstagarega: -

förtidspensionärerförsäkrade, RFV, arbe-FK;-
tslösa socialbidragstagare kommunerna.AMS;- -

innebär iHuvudansvaret för detattansvar en-
skilda till åtgärder faktisktfallet attse
vidtas. ingår ocksåHär ett för attansvar orga-
nisera fungerande nationellt,samverkanen -
regionalt och lokalt.
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stöd för på nivåhuvudansvaretsom att ta lokal
organisera rehabiliteringsgrupp.bör lokalFK

viktig.Samverkan med arbetsmarknadens parter
På nationell regional nivå varjeoch bör myn-
dighet utgående från sitt huvudansvar bygga upp
den behövs.samverkan som

Finansieringsansvar: imodell RFVSsamma som
rehabiliteringsberedningensöver betän-yttrande

kande.

produktion rehagilitegingstjägsterf§;Ansvar av

Rehabiliteringsresurser7

Yrkesinriktad rehabilitering.

kan byggasAMI ut.

människor iinkan slussaSAMALL arbete.

medicinskaUtveckla rehabiliteringen.den

landstingens medicinskFörstärk förresurser
rehabilitering, medicinska rehabiliterings-t ex
kliniker.

landstingen incitament tillstarkareGe att
vidta åtgärder sjukfrånvaroför minskaatt och
utslagning.

Möjlighet remittera patienter klini-tillatt de
därker köerna är kortast.

primärvårdbörGoda kanaler mellanarbetas upp
och FHV.
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arbetsorganisationergonomi ochFunktioner för
klinikerna.yrkesmedicinskavid de

rehabiliteringenyrkesinriktadeUtveckla den

rehabi-yrkesinriktadförut AMIsBygg resurser
litering.

uppgifterförsäkringskassanGe nya

uppmärksammauppgiftFörsäkringskassans nu:
lämpligtillmedverkaorsak,utreda re-behov,

försäkradetill denhabiliteringsátgärd, attse
åtgärderna.fullföljer

rehabilitering kommeruppgifter: bevaka attNya
sittfullgörarbetsgivarentilligång attoch se

sjukfalls-effektivtillsyn,harYIansvar
sittutvecklartill företagenhantering, attse

finan-kontakt med YI,rehabiliteringsarbete,
inomrehabiliteringyrkesinriktadsiera ramen

sjukpenningsförsäkringen.för

Arbetsmarknadspolitiksamhället. m m8

förtidspensionerBidrag,

villkorensålönebidrag attvillkoren förÄndra
enskilda fallet.detefteranpassas

förtidspen-frånövergångförreglerGenerösare
sion till arbete.

Arbetsmarknadspolitik

måsteinstrumentenarbetsmarknadspolitiskaDe
insatserden typför klaraattutvecklas somav

socialförsäkringssys-hjälpfår medklaras avnu
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Förändringtemet. arbetskraftsefterfrágansav
inriktning och arbetsmarknadens sätt attav
fungera.

Löneformer

såUtformas inteatt de motverkar angelägna
förändringar arbetsinneháll arbetsorgani-ochav
sation;

ARBETSMILJÖKOMMISSIONEN BÖR UNDERSÖKA FÖRUTSÄTT-
ATTFÖR-NINGARNA ENÖVERSYNPARTERNA INLEDER AV

LÖNEFORMER INNEBÄR FÖRSOM DIREKTA HINDER ORGA-
FÖRÃNDRINGAR.NISATORISKA

Utvecklingsarbete, utbildning, forskning

Samverkansprojekt mellan de ansvariga myndighe-
främjaterna för arbetslinjen.att Arbetsmarkna-

dens bör tillfälleparter beredas påatt delta
lämpligt sätt.

Myndigheterna bör gå i riktade projektsamman
arbetsgivareoch rådgivning och stödannatge

vidsamt behov ställa pá åtgärder.krav

Effektivare insatser från ansvariga myndigheter
för förebyggande efterhjälpandeoch insatser och
resursmässiga förutsättningar för detta.

Ökad kunskap samspelet mellan socialförsäk-om
ring och arbetsliv, särskild betoning på rehabi-
literingens möjlighter och effekter.

Systematisk utvärdering föreslagnade styr-av
medlen.

Utbildningsinsatser



ARBETSMILJÖKOMISSIONEN 1989-08-21
sekretariatet T K A S TU

produktions-För företagschefer, arbetsledare,
ledningsorgan,tekniker, designers, FHVs perso-

myndighe-Även inomfackliga företrâdare.nal,
terna.
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SLAKTERIET AB

slakterietslakteri- och charkuteriverksamhet. årintegrerarFöretaget
raffineratfunktionellt utformat, bla med transportsystemnybyggt och ett

styckade djurkroppar.för
på Under helgerna arbetarbedrivs på vardagar och dagtid.Arbete man

djur underfråga nödslakt. Uppstallning kan ske 12bara det är avom om
företimmar slakt.

licens från livsmedelsverket.kontrollslakteri och harslakteriet skär ett
innan detbesiktigas veterinär och kontrollstämplas levereras.Allt kött av
för servicen ochtillslakteriet detbönder levererar djur gör attDe som

bådelokalpatriotiskaDjur levererasbra, förpriserna är ärsamt att man
villgårdar många bönder har uttalat defrån och mindre och attstörre

problem för före-uppbundna producentföreningens slakterier. Ettavvara
ytmässigttillgången på djur begränsad, varför har ettär att ärtaget man

långaupptagningsområde.Detta i sin till och dyra djur-leder turstort
transporter.

páprodukter finns mark-Charkuteriproduktionen omafttar de flesta som
råvarorna charkuteriprodukterna köps innaden. viss mindre andel tillEn av

utifrån.
någraslakteriet aktieägare, anställda i före-50 ärägs av ca varav

tvåTidigare ägdes företaget familjer.taget. av
Småföretagarförbundet.anslutet till bara tillSAF,Företaget är utan

anställda till Livsmedelsarbetarförbundet. Totaltanslutna 25De är är
fåanställda, kvinnor. vill in fler kvinnor efter-6 VDst ärpersoner varav

de har seriös inställning till arbetet och bidrar tillävensom en mer en
trevligare i arbetar med administration ochumgänget. Treton personer en

med försäljning.person
har 3 slaktare, styckare, tillverkare,Man 4 8 5st st st st personer som

arbetar med skivning, packning och distribution, chaufförer.2samt st I
kan alla byta uppgift med varandra.sett Personalen har ochstort storen

fin kunskapsbredd.
Arbetsledningen sköts fem olika förmän, enbart förav varav en ansvarar

miljöfrågor.
hygieniskaDe kraven höga varför har denna förär avsattman person

bevaka miljön inne i fabriken.att
Personalen har månadslön, timlöni 50-60 kr.motsvarar Löne-ren som

skillnaderna olika små. år påverkarmellan yrkeskategorier Antal i yrketär
lönenivån mest.

låg. På årPersonalomsättningen har bara fastär anställd slutat.ett en
har ökat från tillDäremot personalstyrkan 15 25man personer.

Medelåldern år. låga medelåldern25-30 relativt beror påär Den attca
många människor ha nyanställts. har framföralltMan rekryteratunga

med chark- eller köksmästarutbildning.personer
slakterietDet med tillhörande kontor och personalutrymmen ärnya en

satsning inför framtiden. Satsningenstor belastar ekonomin hårt, VDmen
bedömer företaget kommeratt expandera sin marknadatt och ekonominatt
inom något år ska stabil och god.vara
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Arbetsmlljöstatus
några väsentliga arbetsmiljöproblem i deninte tillkännerVD nya an-

på integolv vilket personalenläggningen. har görMan satsat attvarma
utsträckning tidigare. Ventilations- ochkyls ned i värme-samma som

lyftockså utformat för minimera energikostnaderna. Tungaär attsystemet
med hjälp funktionellthar minskats ett transportsystem.av

gjord så djuren behöver inteDjurhanteringen är att stressas, man
hjälp brukligt i andra slakterier.driva fram dem med el-stötar, ärav som

fungerar bra. bullr-Lossning och lastning har klimatsluss Den mesten som
såi ljudisoleratmaskinen, hack, har placeratande ett eget rummanen

hittils funnit några allvarliga bristeromgivningen harstörs. Manatt
småi utformningen slakteriet. brister finns och kan lättDe ärsomav

till.rättas
slakteriet flexibelt uppbyggt med flyttbara innerväggar och maskiner.är

intags- och frysavdelningarna fasta. maskinparkenEndast är Det mesta av
från fabriken, håller ändå standard.kommer den gamla godmen

Projekteringen slakteriet utfördes konsult projekterat slak-av av en som
ocksåterier i mängd olika länder. Konsulten har utnyttjats för utbild-en

påverkat utformningenning personal. har själv fabriken. Bla harVDav av
genomdrivit alla ska försedda med dörrar insynVD att rum vara som ger

alla arbetsutryrnmen fönsterutsikt. loka-och ska Detta har gjortatt att
har blivit trivsamma ilerna arbeta och kontakterna mellan deatt att

arbetande har stärkts. betonar företagarens inställning till miljö-VD att
frågor avgörande för lyckad projektering. Direkta miljökostnaderär en

såbehöver bli problem beaktas redan under projekteringen.stora om
Arbetsmiljöfrågor förmanhandläggs den speciellt ansvarig förärav som

miljöfrågor. har inget på fabriken. Nyetablerinegn gjortMan S0 har att
formaliseringen arbetsmiljöarbetet har kommit i skymundan. harManav
haft med problem med få produktionen fungera.att attnog

anslutet tillFöretaget kostnaderna för dettaär FHV. VD atten anser
förhållandehöga i till vad får Samtidigt det viktigtär allaut. är attman

får genomgåanställda regelbundna kontroller hälsan. har infor-FHVav
dåligt sin verksamhet. känner intemerat VD till vad den tekniska avdom

kan bidra med. hörde aldrig sig vidFl-IV nyprojekteringen slak-tex av av
teriet.

kontakterna med har skett det konsultföretagYi projek-genom som
terade anläggningen, varför kan bedömaVD YI.

regionala skyddsombudetDet det slakterietatt har braanser nya en
arbetsmiljö. klagomål fråninga har hörts de anställda. någotslakteriet är

familjeföretag därett de anställda släkt ellerär med varandra.vännerav
Endasten de anställda organiserad i Livsmedelsarbetarförbundet.är Detav
regionala skyddsombudet bedömer slakteriet har arbetsmiljöatt en som

påligger nivå andra nybyggda slakterier.samma som

Yrkesinspektionen har besökt slakteriet utifrånännu, granskningenmen
bygghandlingama så borde arbetsmiljön klart bättre föränav vara

branschen i övrigt.
främstaDen orsaken till arbetsskadorna inom branschen ackordslönen.är

har stimuleratDen till specialisering och allför högt arbetstempo. Eftersom
har månadslön vid det aktuella såslakteriet ocksåborde detman göraren

arbetsmiljönatt är bättre iavsevärt branschen iän övrigt.

påSynpunkter GD-gruppens förslag
bedömerVD företagenatt kommer få det svårtatt kunna betalaatt de

kostnader arbetsskadorna problemEtt också folks inställningärsom ger.
till sjukfrånvaro. Eftersom sjukersättningen så hög så gårär många gärna
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arbeta. märks tydligastsjukskrivna, fast de egentligen skulle kunna Detta
hos de yngre.

bedömde orealistisktmed bransch- och företagsvärdenFörslaget VD som
gå rättvist system.Sjukfrånvarodet inte kommereftersom göra ettatt att

bra mått, inte heller det bra inspektör skulle värderaingetär är om en
ocksåi företaget. skulle bara medföra ytterligare ekono-miljön Systemet

måste också få någotpålagor samhället,miska för företagen. Företagen av
för bra miljö skulle eventuelltinte bara hela tiden. belöningssystemEttge

sjukfrånvaro gårfungera. Kostnaderna för uppskatta,kunna att men pro-
duktionsbortfall ofta förhindra övertidsarbete. bästakan Detman genom

då fåranställda också delägare, ingenför företaget deär är onö-om man
frånvaro.dig

arbetsförmågabedömde med 90% kan uppgifter iVD att en person ges
Problem uppstår dock det blir flera finnsföretaget. Det ettom personer.

klara viss prestation. måste dock flexibelvisst grupptryck att Manen vara
tillåta individuella variationer.och

75% arbetsförmåga också kunna fåmed skulle plats inom före-En person
fick ersättning kompenserade den nedsatta arbetsför-taget om man som

sådanmågan. dock mycket viktigt verkligen villDet är att göraen person
svårt bådeför sig. det bli accepterad, arbetskam-Annars ärrätt att av

och arbetsledning. företaget finns det goda möjligheter tillInomrater av
omplaceringar och efter flexibilitet och arbetsrotation.strävarman

företaget finns det redan troligen skulle fun-i ett system ävennu som
för bevakning tidiga indikationer på arbetsskada. påAlla träffasgera av

lunchrasten och då behandlas påolika problem informellt Skulleett sätt.
uppstå såbelastningsskador kommer till de drabbade kon-VD att attse

förtaktar diagnos och behandling.FHV
positiv till obligatorisk detVD är FHV, självklar rättig-att äranser en

för dehet anställda. dock bra företagetDet fick välja den FHVvore om
bäst passade företagets behov.som

styrelseFHV:s behöver med nödvändighet partssammansatt. FHVvara
ocksåkan företagetsföretagarnas positiv tilleget organ.VD är ut-vara

bildning i arbetsmiljöfrågor, skulle själv inte utbilda sig. ställetImen
skulle väljaVD motiverad anställd och rejält påut denne.satsaen
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LTSLAKTERI ET ABVI

åtViltslakteriet sig huvudsakligen slakt och styckningAB ägnar av renar.
Till detta delgodkänt renkontrollsslakteri. kommerFöretaget är ett en

fågelälghantering och fisk.samt
går såRenslaktningen till slaktar i skogen med hjälpatt uteman av en

slaktbil. slaktade djuren sedan till fabriken där deDom transporteras
styckas och packeteras. del röks. röker inte självEn kött Företaget utan
det lämnar ut.man

verksamheten, likaEn slakteri-är nästan storannan gren av som som
verksamheten, hantering bär: hjortron, blåbär lingon.och köperär Manav

bären, fryser in dem säljeroch till uppköpare.upp en
Viltslakteriet tvåAB har lastbilar, kyl- och frysbiläven en en som man

bedriver del ákeriverksamhet med. ombesörjerDessutom transporteren man
levandeav renar.

Viltslakteriet har delägare med lika TvåAB andelar.tre tre stora
bröder och den fru. medlem i harFöretaget är SAF. Företagetenes en
ganska god lönsamhet och har förhoppningar den ska bliatt ännuman
bättre i framtiden.

finns i företagetDet anställda plus deltre personal inextra tasen som
Ägarnavid produktionstoppar. deoch anställda arbetar samtliga i produk-

tionen. arbetar chaufförEn och de övriga fem alternerar mellan olikasom
arbetsuppgifter. anställda i 30-års åldern.De är

anställda har fast månadslön.De Enligt detVD opraktiskt haär att
differentierade löner i så varierande verksamhet. påliggerLönenen pass
60 kr i timmen. Till detta kommer traktamente i skogennär är uteman
och slaktar. Ibland lite det gäller timtilldelningen.är generös närman

slakteriet och rationelltär utformat. finnsnytt Det maskiner som
underlättar hanteringen lyftbord, truckar och liknande.typav

Arbetsmiljöstatus
VDm nämnde följande arbetsmiljöproblem:

1. Renslakten i skogen mycketute och besvärligt.är tungt harMan
slaktat det varit tillnär -40 grader. brukarNu veterinärenner

vidsätta -25 grader, vilket företagetsstopp VD tycker mycketär
positivt. Slaktbussen bra och rationellär den saknarmen paus-

ochutrymme toalett. Enligt VD:s bedömning är renslakt i skogen
bland det arbeten finns.tyngsta jobbarMan 4-5 intensivasom
timmar slaktdag.per

2. lyftTunga kan förekomma inne påäven slakteriet framförallt i sam-
band med slaktaratt älg. Om delar älg i fyra bitar såman man en

domär fortfarande väldigt lyftatunga att och bära.

finns ingetDet organiserat skyddsarbete på företaget. har ingetMan
skyddsombud gåroch inga skyddsronder. Företaget inte med i någonär
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gå ifalltillsjukstuganföretagshälsovårdcentral. Enligt har attVD:n man
något problem.skulledet vara

inte hafthar enligtbesökt företaget VD:nYrkesinspektionen har men
råd någonlite goda ochlämnatanmärkning. harnågon Manstörre

broschyr.
förstår vad dehanarbetsmiljöproblemen VD:n attdet gällerNär anser

åt kommaså saken.på inte mycket Ett sätt attdet att göraberor ärmen
till fasta anläggningar.renslakten Ettåt problemen överatt styravore

slakterietin till ochdå gårdet inte transporteraproblem är attatt renen
måstepå först hadirekt,då dålig kvalite köttet.den blir det Manslakta

innan slakt.så får lugna sig Det äri inhägnader deatt nerrenarna
sådan fast anläggning ibyggaViltslakteriet kommermöjligt AB attatt en

såförändrasmöjligt lagstiftningen kommer attframtiden. attDet är att
påmycket positivtför renslakten.fasta anläggningar Mandet krävs enser

åt själv.vilja komma problemensådan utveckling, skulle gärnaman

sedanbesökt Inlandsslakteriet ABregionala skyddsombudet har inteDet
slakteriet byggts.det nya

relativt nybyggt slak-ViltslakterierYrkesinspektören AB år ettattmenar
slakterier gäller de hygie-prydligt. Generellt förteri och attär rentsom

återstårbidrar till välordnad arbetsmiljö. problemniska kraven De somen
i samband med där har företagetlösa dragär öppna portar,att presen-

på ombyggnad.planterat en
pågårrenslaktning i skogen.miljöproblemet Därstora är ute ut-Det en

yrkesinspektörens bedömning före-veckling mobila slakterier och är attav
påsådant finns bra marknaden.kommer anskaffa detnär etttaget att ett

påSynpunkter GD-gruppens förslag
någonting måste åt den okynessjukskrivning finns.VD:n att görasanser som

någondrabbar företag deras inte har helst sjukskriv-Den ett somsom som
fårning hög arbetsgivaravgift solidariskt ska betala andramen en pga man

sjukskrivningar.företags

något frånvaroninte det problem följa ochVD:n tror att är att upp
arbetsskador det finns ingen anledning det eftersom integöraattmen man

Ävennågon frånvaro. såhar de anställda sjuka kommer de till arbe-ärom
det behövs. måste någon såOm slakta lördag eller söndagtet om man
allaställer och far i skogen och slaktar.utupp

svårt frånvarondet blir bedöma kostnaderna förVD:n tror att att om
åläggasskulle detta.man

det positivt med någon formVD:n riktvärden ellerattanser vore av
minimistandard för hur viltslakteri ska Då blir konkurrensen inteett ut.se
så snedvriden.

inte hur lämpligen skulle kopplaVD:n vet sanktionssystem tillettman
sådan standard. ViltslakterietFör AB det positivt koppla detatten vore
frånvarontill eftersom inte någon frånvaro.har dockHan attman menar
sådant gårinte rättvist.ett system Om drabbas sjukdomatt göra man av
det slå för hårt.kan det bedömningNär gäller arbetsmiljön såav anser

han gårslakteriet säkert braatt bedöma knappast arbetetatt iutemen
skogen eftersom sådan arbetplats från någrabara timmar tillen varar upp

dagar och sedan den borta.ett ärpar

Någon systemastisk uppföljning arbetsskador företagets inteVDav anser
behövs eftersom anställt kompisar, godatre ochvänner, hurvetman man
det ligger till. anställer bara sådanaMan känner väl och vetsom man
klarar detta arbete.extremt tungaav
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kanFöretaget mycket väl sig rehabiliteringsfallta harettan som en
arbetsförmåganedsatt viktigtdet det finnsatt är att ettmen anser sam-

hällsstöd nedsättningen. minst för den anställde själversätter Inte attsom
inte ska uppleva han belastning för företaget och sina kamrater.att är en

finns vissa möjligheter utjämnaDet belastningarna inom företaget,att
kan arbeta chaufförtex ett tag.man som

Viltslakteriet AB inte med i företagshälsovårdenär enligt VD:n ärmen
det kanske bra den obligatorisk,är han inte eftersom han intevetom
känner till vad det innebär.

det gäller såNär arbetsmiljöutbildning någoninte det finnstror VD:n som
vad själva ivet än renslakt skogen. finns alltsavet ute Detmer man om

ingen kan någon relevant utbildning. Företagsledningen självsom ge ser
vad fel och vad det behövs för utrustningär för står självsom man
mitt i produktionen. fanns någonMen det lämplig utbildning sá skulleom

mycket väl kunna tänka sig vecka påatt satsa utbildningen.man en
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INLANDSSÅGEN AB

Inlandssågen medelstort sågverk sågar standardprodukterAB ochär ett som
produktionenspecialprodukter. har ingen vidareförädling. 70%Företaget av

på själv försälj-går utlandet främst Italien och England. sköterFöretaget
ningen via i utlandet.agenter

Inlandssågen gick i konkurs rekonstruerades och startadesAB 1986. Den
tillikaigen i 1987 och har sedan dess verkställandeägare ärmars en som

relativtdirektör. medlem i SAF och har god lönsamhet.Företaget är en
Inlandssågen kollektivanställda tjänstemän. deAB har 24 och 4,5 Av

kollektivanställda i själva driften medan chaufförer,arbetar 16 8 meka-är
finnsniker och liknande. Bland tjänstemännen det platschef, kamrer,1 l 1

planerare, löneadministratör, elektriker1 l VD:n ägare.samt ärsom
Medelåldern år.bland de kollektivanställda ligger mellan och35 40 Det

så många år.finns inga och inte heller de50 2är överyngre som av
kollektivanställda kvinnor.är

frånsamband med rekonstruktionen minskades antalet anställda tillI 68
på sågarberor dels två på24. slogs ihop till och delsDet att attsom en

från tvåskiftgick till enskift brist på timmer. köper i högreManman pga
underhållstjänstergrad in tidigare.än

har ingen personalomsättning, det baraFöretaget har slutatär en som
sedan rekonstruktionen. månadslön.har fast Premierna avskaffadesMan i
samband med rekonstruktionerna företaget. finnsDet 6 yrkesarbetareav

personliga löner långhar upplärningstid. lägsta lönenDen är 10som pga
den050 kr och högsta lönen kr månad.är 10 525 Till detta kommerper

de har personliga6 tillägg.som
finns ingaDet förmån det finns förste2 i produktionen,män utemen
sköter sågen och sköter torkama. uppgifterFörstemännenssomen en som

underhålletplaneraär och rokader blandatt att göra personalen detnär
behövs. iFörstemännen arbetar själv produktionen.

Arbetsmiljöstatus
Enligt platschefen har följande problem:man

besvärligEn klyv med ensidiga arbetsställningar där fårtunga man
jobba med hand hela tiden.vänster

2. Luften i justerverket, drag och damm.

3. Bullriga miljöer

4. Förslitningsskador.

5. Belastningsskador hos truck- och traktorförare.

Platschefen självatt kan analysera och utforma förslag tillanser man
åtgärder på de här problemen. detNär gäller det första, den besvärliga
klyven, så har för avsikt byggaatt helt såghus.ett nytt Detman nuvar-
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Nybygg-slitet ingen idé det.ande gammalt och och detär är att reparera
år.nationen kommer att starta nästa

dålig på lång sikt till-Problemet med luft i justerverket ska lösaman
företagshälsovårdscentralen. påmed finns inga direkta planerDetsammans

hur det ska lösas.
miljöerna på medellång sikt.bullriga ska lösaDe Där attman avser man

företagshälsovårdenmaskin i sänder och tillsammans med försökata en
åtgärda dom.

Förslitningsskadorna har till del kommit tillrätta medstor genomman
arbetsrotation. justerverket har bra arbetsorganisation där detI ärman en

svårarestycken skiftar arbetsuppgifter varje timme. sågen4 detI ärsom
få arbetsrotationen fungera.att att

det gäller truck- och traktorförare har inte lyckats ordnaNär attman
någon svårt få gåarbetsrotation. förarna in i produktionen.Det är att att

bedömer det degradering produktionen.hamna iDe attsom en
Platschefen förbättrad arbetsmiljö och arbetsrotation endaser en som

möjligheten kunna rekrytera ungdomar i framtiden. vill komma tillHanatt
företaget väljer vilkenläge det arbetskraft ska haett när är ochsom man

inte arbetskraften väljer företaget.som
det gäller projekteringen den fabriken såNär har kommitav nya man

långt det finns offertförfrågan med kravspecifikation inne-att en en som
håller speciell arbetsmiljöbilaga. utarbetat arbetsmiljöbilaganNären man

fåtthar hjälp företagshälsovårdendels och dels frånkonsultman av av en
södra Sverige på sågverk.specialist projekteraär attsom nya

Anledningen till åtgärdatinte har alla miljöproblem framför-att ärman
allt bygga såghus såska det finns inte såatt ett nytt anledningstorman

något åt det gamla. Enligt platschefen möjligtatt göra det delär att en
gårproblem inte teknisktlösa och ibland kan det finnas ekono-att rent

miska restriktioner platschefen kan inte avstå frånatt attmen anser man
miljöförbättringar villgöra större kvar seriös iom man vara som

branschen.

På företaget finns skyddsombud och han borta.ett ersättare ären om
Skyddsombudet gåroch platschefen skyddsrond 2 4 veckor före varje-skyddsmöte. har skyddsmöte år.Man minst 4 Skyddsmötet kallasggr per

arbetsgruppen för bättre ingårarbetsmiljö. Där platschefen,numera
skyddsingenjören från företagshälsan, fackföreningsordförande och skydds-
ombudet. harMan lagt strategin på skyddsmötena så till vida attom man
prioriterar 3 punkter vid varje åtgärdaskamöte innan nästasom man

blirmöte Dessutom arbetar med övergripande långsiktigaettav. man par
projekt, hur ska komma tillrättat med dammproblemet i juster-ex man
verket. Med den organisationen på skyddsarbetet platschefen attnya anser

har betat hel del arbetsmiljöproblem tidigare aldrigman av en som man
fick tid åtgärda.att

detNär gäller företagshälsovården så har inte gjort någon totalman
hälsokontroll. blev avrådd frånMan företagshälsovården den, denatt göra
betraktades ganska meningslös. Platschefen betonar företagshälso-attsom
vården inte får bli någon sjukstuga eller förkylningsinstans den skautan
bara användas vid arbetsskador.

kostarDet ungefär 500 kr anställd åroch och det väl användaärper
platschefen. Om det inte skulle lönsamt skullepengar anser vara man

lämna företagshälsovården.
Platschefen är överlag positiv till företagshälsovården. Han använder

dem konsult, rådfrågar dem i arbetmsiljöfrågor ochsom tycker han fåratt
bra och kompetenta svar.

Yrkesinspektionen har besökt företaget i våras och ska uppfölj-göra enning år.nästa Platschefen yrkesinspektionenatt har blivitanser merpåresonabla tiden.senaste arbetar påDom rimligtett ochsätt yrkes-
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inspektörema verkar kompetenta för sina uppgifter. Platschefen attanser
yrkesinspektionen ställer högre krav på små företag jämfört med stora

fårföretag, de alltid dispans från sina ålägganden. vidareHan attanser
hårdareyrkesinspektionen bedömninghar i Sverige vadänen norra man

på sågarnahar i södra Sverige.
Platschefen tycker det problem hålla sig ajouratt är ett med lagaratt

och förordningar inom området. Om yrkesinspektören ville så skulle han
lätt kunna dribbla bort platschefen med lagar och förordningar. Enligtnya
platschefen yrkesinspektionens främstaår roll till företagenatt harattse

fungerande arbetsmiljöarbete.ett

Skyddsombudet i bild miljöproblemenstort settgav samma av som
platschefen. Många problem förväntas bli lösta såghusetdetnär nya
kommer. Skyddsombudet såg det inte helt klart det verkligenatt blirsom

såghus, pådet beror vilken tillgångett nytt till timmer har i fram-man
tiden.

Skyddsombudet företaget intresseradatt arbetsmiljöfrågor.äranser av
finnsDet organiserat arbetsmiljöarbeteett och platschefen lyssnar på hans

synpunkter, åtgärderäven skulle kunna ske snabbare.om

Yrkesinspektören Inlandssågen lågtatt AB har miljömedvetandeettanser
dåligaoch kunskaper det gäller arbetsmiljölagstiftningen.när Anläggningen

gammal och nedslitenär och underhålls påinte tillfredsställandeett sätt.
Inlandssågen harAB arbetsmiljö klart lägreär vadän gälleren som som
för branschen i genomsnitt.

Yrkesinspektören har besökt Inlandssågen gångerAB 14 under de senaste
åren.10 Anledningen till den höga besöksfrekvensen sågen gåttär iatt

konkurs och rekonstruerats under perioden.

påSynpunkter GD-gruppens förslag
Platschefen ska läggaatt kostnaderna frånvarout för och reha-anser man
bilitering på företagen. Företagen kan siggärna ta dom första14an
sjukskrivningsdagarna. Han vidare det inteatt räcker måstemenar om man
lägga ytterligareut kostnader på företagen. måste bliDet billigare, effek-
tivare och bättre, måstedet finnas feedback i andra ändan i formmen en

sänkt arbetsgivaravgift eller något liknande.av

Platschefen det inte någraatt problemär för företagetanser att orga-
nisera systematisk uppföljning frånvaro och arbetsskador.en Redan idagav
ringer arbetarna själva och talar dom bortaatt ochär de inte görom om

sådet ringer företaget och frågar.
Platschefen det inteatt bör något problem relateramenar attvara

frånvaron till kostnader, då måste få hjälp inledningsvisattmen man
bedöma kostnaderna och förmodligen lägga in dem någoti datorsystem.

Det positivt med differentierad arbetsgivaravgift eller någotvore en
belöningssystemannat kopplas till ett arbetsmiljöarbete.gottsom Ett

problem kan har den differentierade avgiften koppladvara tillom man
frånvaron så kan den motverka viljan på någotatt sigta rehabiliterings-
fall. Om i stället differentierar avgiften utifrånman bedömningen avsågensjälva så kan hamna i dilemmat sågatt med bra fysiskman en
arbetsmiljö ändå kan ha högtett arbetstempo och dålig stämning. Enensådan såg skulle få oförtjänt positiv bedömning enligt sådanten ett
bedömningssystem. Platschefen har ingen lösning på hur på braettmansätt ska koppla belöningssystemett till god arbetsmiljö.en

detNär gäller rehabilitering så platschefentror inte det någotatt är pro-blem att systematiskt bevaka frånvaron för hitta tidigaatt indikationer på
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sådant vidnågotbehövs systemdetintehan attarbetsskador. Men anser
någotinteså väl det äranställda attdeInlandssågen kännerAB. Där man

problem. . från före-hjälpbehövasså kan det tåteranpassasnågon skaNär ex
positivtärrehabiliteringsplaner. Företagettagshälsovården för utformaatt

tagit sighar idaglångtidssjukskrivna. Manåteranpassatillinställd anatt
utifrån. det harkom Föranställd ochgammalalkoholister,2 en somen

månader. kanBidragetvardera i 6lönebidrag förSOSS-igtfått ettman
har tagittillmånader. Anledningen atti ytterligare 6förlängassedan man

på ochföretagrelativt ortenstortfalldessa att är ettsig 2 är manan
frågor.sådanaimåste sitttaatt ansvarmananser

så inte det helleren handikappadfysiskt ärsigdet gäller att taNär an
hanarbetsnedsättning kanvidproblemproblem. Ettnågot större vara om

lönebidrag förmedönskvärtarbetsrotationen. etti Det ärinte kan delta
absolut för-det kanske interehabiliteringsfall ärsig ettatt ta enmenan

övergånstld, närskulle vilja haplatschefen ärutsättning. Det enen
sjukpenningjobba medDå börjakan hantill arbetet.arbetsskadad kommer

arbetsuppgifternafinna desig fram, rättaförperiod prövaunder atten
så det ganskainte ärarbetsmetoderna. Om gördeoch finna rätta man

på så bliåterigen sjukskriven och sättblirhan efterrisk ett tagattstor
ochskulle företagEnligt platschefensamhället.belastning för sam-en ny
modellinskolning.mjuk Enpå kostnademaochdela görahälle kunna en

sig under domfår gå jobba och lära treochden skadadekan att uppvara
sjukskriven.månaderna hansista är

folks rädsla förockså inte ska underskattaPlatschefen att manmenar
de klararså de intelång sjukskrivning attjobb. Efter trorbytaatt aven

med fullnågra månader, tillsammansmåste få gåjobb. gärnaDeannatett
på uppgifterna. samband medsig de Iarbetsstyrka, för läraatt upp nya

påmed detarbetskamraternaåteranpassning det viktigt alla ärattären
två alkoholisterna disku-sig deföretagetsamband med toghela. attl an

på hela.alla med det Manmed gubbarna ochproblemetterade varman
på först och främstgick destrategi attlade utsomen gemensamupp

de kom tillsedan skulle tillmeningsfullt jobb och attskulle ha ett man se
så fara dem.någon skulle och hämtade inte komarbetet. Om manmorgon

mottagningsorganisationingen speciellplatschefen krävs det typEnligt av
själv sedan väl harfadder för det här, det sköterutan mangruppen

för det hela.kommit överens ramarnaom

så betonar platschefeninsitament till arbetsmiljöarbetedet gäller attNär
så man tjäna på harmåste utformas kan det, attsystemet att pengar man

på.tjänakontroll de variabler kanöver som man pengar

företagshälsovården fortsättningsvisPlatschefen skaävenatt varaanser
såbelöningssystemet på effektivtfrivillig. Om utformar ett sättman

till företagen till före-kommer det automatiskt leda ansluter sigattatt
tagshälsovården alternativ tilleller andra konkurrensväxeratt upp som
företagshälsovården.

inget företagshälsovårdenproblemDet är att är ett partsammansatt
de hjälpdet fördel med sin opartiskhet kanär attorgan, snarare en av

företagsledning fackföreninglösa knutar och har olika uppfatt-närupp
miljöfrågor.ningar i

Platschefen positiv genomgåtill själv arbetsmiljöutbildning.är att Hanen
har redan planerat det tillsammans medatt göra skyddsombudet. Om

såutformas intäkterna såsystemet kommer automatisktatt man ser man
sig tid för sådanatt här utbildning.ta vecka ingen orimligEn är tiden

få någonkan avkastning det längre fram.om man av
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SÅ GVERKET AB

sågarFöretaget och vidareförädlar främstträvaror, furu. Av virket som
sågas viadeförädlas något mindre hälften.än Den höga förädlingsgraden

sågverketskiljer från de flesta övriga företag i branschen hyvlarMan
fram sortiment frånett stort med allt smala lister till Engrova sparrar.
del virket impregneras i anläggning. Cirka 80% produktionenav en egen av

eftersomexporteras priserna på Europamarknaden betydligtär högre iän
Sverige.

Företaget länetsägs skogsägareförening och har god ekonomiav en somtillåtit mycket investeringarstora 70 Mkr de åren. Eftersenaste ettca
ägarbyte för år10 sedan har företaget utvecklats positivt mycketca
snabbt.

Företaget organiseratär i SAF och de anställda i STIAF, SIF och
SALF.

sågverketI arbetar 46 ochVD 4 förmånst leder arbetet ochpersoner,
3 kvinnligast tjänstemän sköter de administrativa uppgifterna. driftenI
finns sågverksarbetare34 st 4 mekaniker,samt st alla män. Normalt sett
arbetar under dagtid.man

Personalens medelålder är 35-40 år, med både äldre och jämntca yngrefördelade. Personalomsättningen låg,är 2 år. flestaDeca personer per
slutar åldersskäl, pension.av

De anställda har månadslön,fast ll 000 12 000 kr, ledningenca men-planerar införa någonatt form prestationsbonus. Något facketav somockså ställt sig positiva till.
Sågen heltär och byggdes under 1989 efter omfattandeny upp en

brand i den gamla anläggningen. Utrustning och utformning håller en avse-värt högre standard vadän är normalt i branschen.som
Virkestransporter ombesörjs med skogsägarföreningens kontrakterade

bilar.

Arbetsmiljöstatus
Eftersom sågverket är nybyggt så följer alla de senaste ochman normernabestämmelserna. Företagets skyddskommitteé har aktivt deltagit i projek-
teringen och utformningen de olika anläggningarna. ochYl Skogshälsanav
är klart imponerade slutresultatet. Det finns dockav ett problem somkvarstår, nämligen dammet. Trots mycket bra ventilationsanläggnlngen
finns det fint trädamm i luften. Problemet dockär komfortproblemettmer
än hälsoproblem.ett Fasta arbetsställen förseddaär med tillförsel avrenad luft, så problemet finns bara utanför de ordinarie arbetsställena.
Manöverlokaler bullerisolerade,är varför användningen hörselskydd haravkunnat minskas. Arbetstyngden har minskats kraftigt omfattandegenom enmekanisering.

Anläggningen förär för att ska kunna den bidrarny man till attse omminska arbetsolyckoma. sjukfrånvaron 5-102;låg,är och beror påca mestförkylningar odyl.
Sjukpensioneringar har inträffat i några fall under IO-års period.endetMen har inte varit fråga direkt arbetsrelaterade sjukdomar.om
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år. Alla för-sammanträder 4skyddskommitteêharMan perggrsomen
ord-med.avdelning SO VD:n ärfrån varje ärsamtarbetaremän samt en

formu-sammanträdena. SKSkogshälsan tillbjuda inbrukarförande. Man
avdel-på de olikaönskemål ställsutifrån deåtgärdsplanerlerar som upp

direkt.förmännenåtgärder beslutarMindreningarna. om
oförutseddaår fördisponera varjekr25 000Varje förman har att

fungerar bra.smidigt ochmiljöutgifter. ärDetta system
före-fungerar braoch dettill Skogshälsans FI-IVanslutnaMan är om

skulleönskar FHVefterfrågar hjälp. attDäremottaget mervaraman
arbete.utåtriktade i sittaktiva och

och lättade kompetenta är attfungerar bra, ärYlVD:n attanser
rådgivning dem knappastochofta förmed. använder YlVD:n serresonera

kontrollmyndighet.som en

skyddsombud i länet.sågen också regionalt HanvidSkyddsombudet är
sågenvid sedanfungera bättrearbetsmiljöarbetet börjatatt mananser

bra sedanhar det fungeratarbetet. Framföralltformaliseratochstyrt upp
åtgärder åtgärder skaochför närbörjar fastställa ansvararvem somman

långaunderåtgärder fördröjaskunde enklautförda. Dessförinnanvara
genomsnittet försågen något bättrevid änperioder. Arbetsmiljön är

såg.så kan kräva Ven-den inte brabranschen. Dock är nyav ensom man
både och medmed dammhar problem terpener.tilatioen inte bra,är man

problem.arbeta med lösa akuta Detfår allför mycket attRSO hanSom
påaktivitet företagen.få igång lokal uteviktigaste för RSOett är att en

driverfinns lokala SObra inte detkan aldrig fungeraRSOEtt somom
finns det dockminsta företagen ett störremiljöfrågorna. de allraFör

tillpersonliga relationeranställda ofta hareftersom debehov RSOav
frågor.konfliktfyllda RSOsvårt driva Ettdärmed harledningen och att

svårtAllmänt detdå utifrån personalen. ärkomma in och settkan stötta
löne-gå ombudsarbetetskulle lättarerekrytera SO. Detatt enom gav

frågan skulle rekrytera dedå verkligenökning, är personermanmen om
lämpliga för uppgiften.ärsom

gjort mycket för förbätraYrkesinspektören företaget haratt attanser
pååren. beror delvis företagetarbetsmiljön under de senaste Detta att

därför byggt hardrabbats omfattande brand och Företagetnytt.av en
på valt billig tekniskproblem med luftkvaliteten, vilket beror att man en

lösning för luftbehandlingen.
påföretaget utveckla arbets-Enligt yrkesinspektören ettär väg att

fortfarande utbildning och kunskaper.miljömedvetande, det saknas Imen
samband återuppbyggnaden efter branden konsulterades inspektören fli-med

rådgivning.tigt för
påYrkesinspektören bedömer företaget har standard sin arbets-att en

på nivåmiljö ligger ungefär branschen i övrigt.som samma som

påSynpunkter förslagGD-gruppens
administrationenVD:n kontrollen och sjuklönen bör skötasattanser av av

företagen. får då försäkringskassansbra kontroll och personal kanMan en
reduceras och vettiga uppgifter. företagen ocksådet viktigtI ärges mer

arbetar med sådant förbättrar trivseln i arbetet. böratt Främstman som
såorganisera arbetet det blir omväxlande och tillräckligtattman ansvars-

fullt. Ger folk sågoda positiva motiv arbeta sjukfrån-kommerattman
minska.attvaron
ockå viktigtDet facket frågorär sig i dessa inteatt ochengagerar

bromskloss företaget vill förändra arbetsförhållandena.näragerar
Arbetsledarna har också tillett stort fåratt nyanställdaattansvar se

den inställningenrätta till arbete, få dem detatt att ta ansvar som ges.
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har haft problemVD:n med drabbaspersonal arbetsskador.att Hanav
tycker dock det riktigt kostnaderna föratt är arbetsskador åter-att ska
föras till de företag där de uppstår.

påska konkurrera likaFöretag villkor. problemEtt här iär YIatt
Norrbotten mycket i sinaär bedömningarsträngare i södra Sverige.än Det

företagen i södra Sverige väsentliga konkurrensfördelar.ger
det inte någotVD:n administrativtatt är problem systematisktattanser

sjukfrånvarofölja och bestämmaatt därtill relaterade kostnader. Hanupp
dock tveksam till det verkligen påverkaär kan arbetsmiljön. Man arbe-om
redan systematiskt och medvetettar med miljöfrågor i SK. Förslaget med

bransch- företagsvärdenoch för kostnadsfördelning trodde VD:n skulle vara
trubbigt och onödigt verktyg fåett för företag förändraatt arbets-att

miljön. finnsYI och ska till viss miljöstandard hålls.att Det börse en
räcka tillämpar de befogenheterYI den har. ska absolutMan inteom
inrätta ytterligare kontrollmyndigheter.

Genom företaget sålitetatt är har cheferna bra personkännedom.en
Därför kan bevaka tidiga indikationer på arbetsskador. någonHarman pro-

såblem skickar dem först till Skogshälsan för diagnos och behandling.man
den återvänderNär skadade till arbetet honom lättare uppgifterger man
inte ska förvärra skadebilden. finnsDet relativt goda möjlighetersom att

omplacera inom företaget så den fysiska arbetsförmåganatt intepersoner
ska förhindra fullvärdig arbetsinsats. med 25%En nedsatt arbets-en person
förmåga skulle kunna bra uppgifter eftersom mekaniseringen långtärges

sågen.driven i
motståndareVD:n är till utöka sanktionssystemet.att räcker väl tillYI

de tillämpar det regelverk finns. svårtDet finnaärom att ett systemsom
det möjligtgör lägga direktatt kostnadsansvar påett företagen.som Hur

ska kunna säga arbetsskada uppstått.har Många ochman var en rygg-
måstemuskelskador omöjliga bestämma uppstått.att de direktEttvara var

kostnadsansvar kan aldrig bli rättvist kommeroch därför slå hårtatt extra
företag med fåmot anställda.

Stödet till arbetsskadad beror främst på hur positivär. Enen personen
får automatiskt bättre stödett än bara efterperson är uteen person som

få sinaatt ut rättigheter och minimeraatt sina skyldigheter. hårdasteDen
kritiken kan komma från arbetskamraterna.

börFl-IV obligatorisk och den ocksåbör utåtriktadaktivtvara vara mer
och söka de företag anslutna.är ocksåDet är mycket viktigtupp attsom
FHV-personalen har branschkännedom så förutsättningarnaatt i företagen

kända.är
Om kostnadsansvaret för arbetsskador förs till arbetsgivarenöver så

måste förasFHV över till företagen. Samarbetet med personalen ska inte
försämras det.genom

folkFör skaatt motiveras utföra svårareatt och krävandemer upp-gifter, bli kunnigasamt i fler uppgifter så krävs det lönernaatt blir
ordentligt differentierade. Duglighet inom många områden ska premieras.

Arbetsmiljöutbildning för chefer och förmån obligatoriskär idag, vilket
bra.är Omfattningen är l vecka, vilket år acceptabelt tidennär kanca

fördelas så att störningarna minimeras.

9 10-0675
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SMIDESVERKSTADEN AB

årgrundades för 30 sedan fadern till nuvarandeFöretaget VD. Manav
åt processindustriersysslar främst med byggnadssmide de dominerarsom

näringslivet i den lilla staden. olika bilföretag medDessutom servar man
olika finmekaniska fräs- och svarvarbeten. har inte utvecklatFöretaget
några produkter, tillverkar efter kundbeställning.utanegna

Alla produkter tillverkas i den verkstaden, montering och vissegna men
modifiering på industrierna. Cirka 60-702; isker allt arbete skerute av
verkstaden. verkstaden bara årnybyggd, 2 gammal, maskinparkenär men

speciellt småinte modem. tillverkar i serier och bedömerär Man VD:n att
ekonomin skulle förbättras med modernare bearbetningsmaskiner. Lyft-
hjälpmedel hållerodyl dock normal standard.

Tillverkade konstruktioner körs med fordon till de industrier därut egna
de ska ofta på höjd svårahög och under andra betingelser.monteras,

ekonomiskt likviditetFöretaget stabilt, har god och bra vinst varjeär ger
år.

två bröder,Företaget den och den andreägs är VDav varav ene
arbetar i verkstaden fungerar informelloch arbetsledare. harMansom en
anslutit sig till SAF och de anställda medlemmar l Metall.är

Antalet anställda varierar mellan 14-16 Administration ochpersoner.
ledning sköts och halvtidsanställdVD:n sekreterare. Verkstadsperso-av en

intenalen uppdelad i olika kategorier,är alla kan ochutan allagör typer
uppgifter, med vissa undantag för de skaffat till-yngsta ännuav som

räckligt yrkeskunnande. äldst med sina år. MedelåldernVD:n är 48 rela-är
tivt hög, år,35-45 och de flesta har arbetat många år inom företaget.ca

Personalomsättningen låg,mycket högst årär ien person per genom-
snitt. anställda har fast månadslön,De 12 600 kr. löne-VD:n attca anser
formen bra och enkelär administrera.att

Arbetsmiljöstatus
bedömerVD:n de allvarligasteatt miljöproblemen består av:

Gaser vid svetsning målade stålkonstruktioner. Likaså uppstårav
problem måladenär ska slipas. många fallytor I hindrar andnings-
skydd arbetet och personalen nonchalerar riskerna detrots att är
kända, bla information.YI:s Rökutsug dyra och konkurren-ärgenom

arbetar likasåterna erforderligautan utsug.

2. Vanlig svetsrök. svårt fåDet är alla arbetareatt användaatt utsug
eftersom de hindrar arbetet. Medvetenheten riskerna har dockom
ökat under de åren.senaste

I har företagetstort sett varit förskonat från allvarligare olyckor under
30 års tid. Undantaget utgörs olycka dåca brorVD:s kapadeav en avnågra fingrar vid arbete i snickeri vidett de lokala storindustrierna.en av

Ryggskador har inte varit något problem mångatrots tunga och obekväma
lyft i arbetet.
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formaliserat skydds-på har intehar S0 företaget,Man ett men man
samarbete. DirektkontaktenSkyddsarbetet drivs SO och iarbetet. VD:nav

också anslutetgodde anställda och och Företaget ärmellan VD:n är tät.
missnöjda efter-skyldig till det,eftersom ärtill FHV är manmenen man

de vanligainte kommer företaget till godo. InteFHV:s ensresursersom
miljö-fungerar bra. närliggande industri med akutaläkarkontrollerna En

blockerar för övriga anslutna företag.problem FHV-n
bättre anlita privata läkare för hälso-detVD:n att attanser vore

i Skyddsingenjörenundersökningar och slopa den tekniska delen FHV:n.att
pålösningarlite branschen för kunna komma med brakan för att pro-om

intevarit och gjort vissa bullermätningar, resultaten harblem. SI har men
varit användbara.

någraKontakterna med har fungerat ganska bra. Undantaget besökYI
dåligdå lnspektörens personliga uppträdande skapade stänming. sak-Ien

frågor har inte haft några problem med inspektörer har godYl,man vars
påpekar Inspektörerna brukarde ofta bagateller. klagakompetens även om

svårlöstpå städningen och ordningen i verkstaden, det är ettmen pro-
också påpekat för låghar belysningsstyrkan varit och leveran-blem.De att

installerar för närvarande ljusstarkatören armaturerna merav nya, arma-
turer.

påSkyddsombudet företaget samarbetet med företagsledningenattanser
Påpekanden åtgärdatsfungerar bra. har snabbt SO har behövtutan att

påminna Både arbetsmiljöfrågor.och tjata. chefen och driver ChefenS0
verkar väl insatt i sitt arbetsgivaransvar.vara

miljöproblemen orsakar den färg målas påstörsta konstruk-Det av som
ångar målningen,tionema. Dels färgen vid själva dels den ångor ochavger
dådammpartiklar konstruktionerna och bearbetas.svetsas

arbetsmiljöfrågomamindre problem ibland harEtt annat är att ten-en
flyta omkringdens alltför fritt. bra ordnadeatt Det ettvore om man

varje då miljöfrågor såg åtgärdermanad behandlade och tillmöte attman
vidtogs.

Skyddsombudet genomgåtthar fackets SO-utbildning och den bra.var
Regionala skyddsombud har viktig funktion fylla konsulter tillatten som
skyddsombuden eftersom de betydligt välutbildade. ocksåär kanDemer

skyddsombuden arbetsgivaren intestötta gentemot skulle kommaom man
hur miljöproblem ska lösas.överens om

Yrkesinspektionen företagets ledning positiv inställningatt har tillanser en
arbetsmiljöarbetet. sådet gäller ventilationen liggerNär underman genom-
snittsnivån för branschen, i övrigt de flestaär andra meka-men man som
niska verkstäder.

Synpunkter på förslagGD-gruppens
betonarVD:n han har liten erfarenhet arbetsskadeproblematiken.att av

Sjukskrivningsproblemen bottnar inställningeni till arbete. Vill bliman
sjukskriven så går det bra. finns krämpor ingenDet läkare kan kon-som
trollera Vill arbeta så går det besvär.även har Brodern harman om man

dåligarbetat diskbråcktrots sedan 17-års ålder.en rygg

systematiskEn uppföljning frånvaro och arbetsskador skulle klart ökaav
det administrativa arbetet, redanäven ringer och kontrollerarom man nu

sjukahur mår och de beräknas återgå i arbete.när VD:n vadvet
arbetsskadorna totalt kostar företaget. kostnadEn dock alltidnu som upp-
står är ersättningen för semesterlön. påBeroende arbetsbeläggningen varie-

kostnaderna, de bör uppgå till flera hundra kronor dag ochrar men per
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bör svårtDet dock inte så räkna fram de totala kostna-attperson. vara
derna i olika situationer, VD:n.anser

formuleradeVD:n miljöprogramatt inte kommer såatt göra storanser
viktigastenytta. Det den planerarär arbetena tänkeratt sig för,som

informerar personalen och använder har tillräcklig rutin förpersoner som
den aktuella uppgiften. mycket viktigtDet är deatt sätta rätta per-

på uppgift.rätt den effektivaste åtgärdenDet år för före-attsonerna
bygga olyckor och andra problem.

Förslaget med riktvärden för branschen och företaget bedömer VD:n
dåligt eftersom det blir svårt rättvisande.att göra Dessutom sjuk-ärvara

frånvaron i första hand beroende på trivseln på arbetsplatsen och den
påverkar inte med sanktioner eller belöningar. därförDet ärman normer,
bättre inspektör utföratt värdering, ska värdera arbets-en en om man nu
miljöförhållandena, bedömerän den utifrån frånvaron.att måsteDetman
också svårtmycket bedöma miljön iatt företagett kommervara om man
utifrån. Arbetsolyckoma bör däremot tillförlitlig indikator påvara en mer
arbetsmiljöförhållandena.

Belastningsskadade bör i första hand skolas till andra uppgifter.om
bedömerVD:n han troligen återanpassaatt kan med belast-en person en

ningsskada typisk för branschen,är det intetrots finns någraattsom
Ävenreträttjobb i företaget. arbetsförmågan går ned till 75% så börom

kunna ha kvar skadad i företaget bara får ekonomiskman en om man
täckning utifrån för de resterande 25%-en. Problemet kommer dock bliatt

fördelaatt arbetsuppgifter på rättvist inomett sätt personalgruppen. VD:n
det lättareatt är att förta anställda skadat sig,anser än attansvar som

handta skadade företaget skulle bli tilldelade utifrån, exempelvisom som
från arbetsförmedlingen. Skadade återvänder till sitt arbete accepterassom

problem.utan Ingen de fårprotesterar lättare uppgifter till börjaattom
med eller uppgifternaatt till arbetsförmågan. Alla i företagetanpassas

människoraccepterar att har olika arbetsförmåga.
Företag missköter arbetsmiljön är ovanliga. Det finns dock någrasom

företag i branschen inte har någon fast verksamhet,som utan deegen
åker mellan olikarunt industrier och utför jobb. Ofta har de utländsk
arbetskraft inte ställer ordentliga krav på arbetsmiljön.som De större
industriföretagen brukar dock inte anlita dessa oseriösa företag.

VD:n han inteatt behöver någon utbildning i arbetsmiljö.anser Man vet
färgernaatt farliga,är det finns inga alternativ till dem. Man kanmen

själv inte påverka hur olika detajer målas,ska det är reglerat i olika
anvisningar. bästaDet färgerna blev förbjudna.vore om

skulleVD:n gå på veckas arbetsmiljöutbildning och förstår vaden
skulle kunna läras rökavsugningutsom etc, inte redan kännerom som man

till.
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SVETSMEK AB

Svetsmek AB är konventionelltett svetsmekaniskt verkstadsföretag som
ligger i norrländsk kuststad. Verksamheten består delning och hop-en av
fogning handelsstål. Ibland tillkommer bockning håltagning.ochav Före-

kunkurenskraft liggertagets i effektiv sönderdelning kapa, klippa,en
skära. Hopfogningsmetoderna lika förär alla inom branschen.

iFöretaget förstaär hand entreprenadföretagett och har inga egna
produkter. Produktionen kundorderstyrd,är dvs ingen produktion sker mot
lager. Viss legotillverkning förekommer, främst för belägga ledigatt verk-
stadskapacitet. Typiska produkter är till stålbyggnadstommen elleren en
sopcontainer det förekommer teknologisktäven avancerade produktermen
med hydrauliska komponenter.

Varje produkt i settstort unik. Likheterär uppträder först dennär
bryts i komponenter och arbetsmoment.ner

harFöretaget förhållandevis låg tekniknivå, endast fåtalett maskineren
har NC-styrning. Datorstöd finns för beräkningar ytutbredningar samtav
för administrativa rutiner.

Svetsmek AB har ägare tillika verkställandeär direktör. Företageten som
har 14 anställda: 12 verkstadsarbetare, verkmästare och civilekonomen en

sköter administration. Alla verkstadsarbetaresom är och medelåldernmån
ligger på cirka 30 år, den åryngsta är 18 och den älsta år.är 51

Företaget medlemär i SAF och de anställda organiseradeår i Metall.
Företaget har haft god lönsamhet och har god likviditet.en

Personalomsättningen har varit låg, på8 de åren.st femsenaste Enligt
VD:n har ingen dessa slutat på grund dålig trivselav det harutan ali-av
tid funnits speciella skäl, invandraret återvände till sitt hem-ex en som
land familjeskäl. Två har startat verkstäder.av Enligt VD:n äregna pro-duktionens problemlösande karaktär sådan denatt stimulerar till att öppna

verkstad. Två har bytt verksamhet påen egen grund alergiska besvärav
relaterades till produktionen. harEn bytt tillsom lättareett arbete på

grund medfödd höftskada. går påEn omskolning påav en grund av enidrotsskada felbehandlats läkare.som av

VD:n de flestaatt arbetsskadoma skeranser eller grundläggs på fritiden
och sedan kräver försäkringskassan deatt anmäls yrkesskada. Anmäl-somningsblanketten utgår ifrån skadanatt skett i samband med arbetet. VD:n
brukar då exempelvis skriva i arbetsskadeanmälan hanatt har skurit sig
på kniv i skogen.ute tyckerHanen detatt det bättre medvore enhaverikomission Åtminstoneutreder vad hänt. bordesom försäkrings-som
kassan ringa frågaoch vad har hänt.upp som

Verkstadsarbetarna har timlön på 74 kronor. Till detta fåren till-mangodoräkna sig inarbetad tid på tidssatta arbeten vilket tilläggettger somkan variera mellan 2 och 20 kronor timme.per



30

Arbetsmiljöstatus
miljöproblem:följandeharföretagetbedömer attVD:n

svåraliknande attärochsmideshammaremedSlagBuller. som
Några maskinerhörselskydd.medpå änsig sättskydda annatmot

materialhantering.på grundingår byggainte att avsom

pågår. finns utsugså långt det DetlöstSvetsrök. Problemet är
detärså erfordras. Dessutomdärpunktutsugochsvetsmunstyckena

normalfall.i2 10samtidigtså många svetsarinte avsom

så erfodras,lyfthjälpmedel därfinnslyft. Det mentungaMomentana
kanhandverktyg tunga.Vissalyfta fel.kan varaman

besvärligamedfår jobbanågon dagbelastningstatisk manom
svetslågen.

plåt påolycksfall att tappartypklåmskador ochförRisk enmanav
foten.

rondell, ochskär medslipar ellerögonskadorRisk för när man
med skyddsglasögonen.slarvar

dåligdetentreprenadarbetsplatserna. Om ärpåOlycksfallsrisk ute
tillomedelbartfalla.och Man sägerordning kan omsnavaman

bristfälliga.byggnadsställningarna är

påoch inmåste vandravintertid utKlimatproblem enom man
arbetsplats.

arbetsplatserVid alla stationärapåfrestarBetonggolv ryggen.som
gummimattor.finns

målar medlösningsmedel. vatten-NumeraFarliga ochämnen man
baserad färg.

vilkafinnsmiljöproblem samttill vilkahan kännerVD:n att somanser
åtgärdat miljö-företaget harligger bakom. Han attorsaker ansersom

möjligt.så långt teknisktproblemen det är

löpandedet skötsorganiserat miljöarbeteinget formellt utanharFöretaget
skötergaranti för attdet normala linjearbetet. atti VD:n manenmenar

frisk ochpålitlig arbetskraftberoendet ärarbetsmiljöarbetet år somav en
pådrivande i arbets-företagsledningentill jobbet. ärkommer Det är som

frånpåpekanden idéer direkt golvet.ochmiljöfrågor ibland kommermen
fara före de andra ochskyddsombud, i regelharFöretaget ett som en

tillrättavisar.ingriper och
företagshälsovårdscentral.någoninte med iFöretaget är

yrkesinspektionen.erfarenheter Hanmycket negativa attVD:n har anserav
ödmjuk inför verklig-sina uppgifter och intede saknar kompetens för är

på grunderkonfliktorsak yrkesinspektionen felaktigaheten. En är att
får måla dag.enligt fastlagt företaget maximalt 2 m2VD:n har att per

konsulterat expertis hävdar samtliga anställda skulleharVD:n attsom
måla någonkunna timmar dag fara föreligger.8 utan attper

framståri jämförelse med skattemyndigheternaVD:n attmenar en
yrkesinspektörernas inkompetens tydligast. Skattemyndigheternas tjäns-som
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mycket påtemän respekteradeär grund sin sakkunskap medan detstoraav
förär tvärt yrkesinspektörema.om

Skyddsombudet det allvarligaste miljöproblemetatt i verkstaden äranser
svetsröken och dammet. Många arbetskamrater upplever den förorenadeatt
luften förorsakar besvärande trötthet. dock svårtDet är ytterligareatten
förbättra svetsutsugen.

övrigt fungerar miljöarbetet:I bra. Skyddsombudet brukar problemta upp
direkt med chefen och det brukar fålätt gehör för förslagatt tillvara
förändringar. problemEtt dockär det ibland tid åtgärdenatt innantar
verkställs.

Utbildningen skyddsombud bör förbättras, framförallt då det gällerav
lösa problem.att får läraMan sig bedöma risker inteatt elimi-attmen

dem.nera

regionalaDet skyddsombudet företaget varkenatt är bättre elleranser
andrasämre smidesföretag.än arbetar påMan industrier i farligaute

arbetsmiljöer. Lokalerna ganska bra.är

Yrkesinspektören företagetatt har insikt istor produktionstekniskaanser
frågor och i likhet mångamed sina kollegor har börjat komma tillav man
insikt arbetsmiljöns betydelse. Det sedanär ett tag yrkesinspektörenom
besökte företaget vid tillfället skulle påsenaste såra den meka-men man
niska bearbetningen och svetsningskäming. Vidare skulle ventilationen för-
bättras.

Yrkesinspektörens bedömning företagetär haratt arbetsmiljöen av
ungefär standard sina kollegor.samma som

påSynpunkter GD-gruppens förslag
Företagets VD skolan måsteatt fostra människorna så de blirmenar att

rädda sina kroppar. elevernaNär kommer i arbetslivetutmer kanom maninte skilja skarp varning från det vanliga informationsbruset.en Det krävs
kulturell förändring på den punkten.en

måsteDet kännas i börsen hemmaär och är sjuk. Med dettaom man
inte VD:n enbart frånvaronatt obefogadärmenar utan även att man

skulle bli försiktig och rädd sin kropp konsekvenserna slarvmer om om av
blev ekonomiskt kännbara.

Företaget ställer sig possitiv till obligatorisk systematisk uppföljningen avarbetsskador och skadekostnader. Man inte dettror kommer medföraatt
några administrativa komplikationer och det braär för företaget att veta
vad gör.man

kommerDet inte heller någraatt problem utformaatt ochvara genom-föra åtgärdsplaner för förbättraatt arbetsmiljön. Man att haranser manerforderlig kompetens för sådantett arbete.
Företagets ocksåVD possitivt på branschvis fastställda riktvärdenser

för arbetsmiljön. Fördelen med sådantett detsystem är verkar kon-att
kurrensneutraliserande, det minskar förutrymmet mindre seriösa entre-
prenörer.

Företaget är possitiv till följa frånvaronatt i syfte finna tidigaattupp
indikatorer på arbetsskador, det någotär sker informellt redan idag.som
Det kan dock bli problem få deatt anställd frånvaroorsak.att Idaguppgefrågar efter orsak i samband med skukanmälan,man detta enbart i syfte

kunna bedömaatt frånvarons längd. Det har då förekommit att vägratmanatt orsak.uppge
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formaliseringytterligarefrämmande införsigkänner avFöretaget en
förutsätterdetanda attutanrehabiliteringsarbetet i GD-gruppens menar

arbetsplatser.större

därrehabiliteringsfallhypotetisktmedkonfronterades ettFöretagets VD
någraansåg sig inte haarbetsplatsen. Hananpassningkrävdesdet aven

saknas alterna-produktionen.sådant fall i Detplaceramöjligheter ettatt
befintliganågon deomöjligtarbetsplatser. Det är atttiva avanpassa

stationärobjektet.varierar med Enpå degrundarbetsplatserna attav
några dagar.istationärarbetsplats baraär

någotaldrigdetarbetskraften kommer attduktigariktigt pro-Den vara
dåoch drarfungeraDå det kommeråteranpassa. attattblem vetatt man

Nuvarande förmanansträngningar.ekonomiskaförsig inte göraattman
kundediskbrock.och drabbats Hanarbetat i verkstantidigarehar av

på läggning ochhand hansberodde i förstadetutbildas till förmån men
lösning.generellintebegåvning och kan som enses

rehabiliteringsfall.åta sigförinte ettsociala räcker attansvaretDet
dågång krävs det ekono-och ettbort sighar försäkratFöretaget en

någonåteminstonekrävsaffär.för inleda Detincitamentmiskt att en
inte blir lyckad.rehabiliteringenförsäkringgarantiform omav

mottagarorganisation i sambandsärskild formaliseradingenkrävsDet
företagetåtergår arbetet. och medrehabiliteringsfall till I attmed att ett

innebäråtergång så har satsat etthar accepterat engagemang sommanen
återgång.möjligt för underlättaallt ärgöratt ensomman

arbetsmiljö dettvinga fram godvia och straffkan inte lagarMan menen
arbetsgivaravgift.differentieradarbetsmiljön knyts tillpossitivtär enom

påföretaget,på individuell värderingdå byggabörDenna sammaaven
försäkringspremier.med bedömning Före-sker i sambandsätt avsom nu

sådanförmåga hanterakritisk till yrkesinspektionens attärtaget en
bedömning.

istället för nuvarandesig försäkringssystemkan tänkaVD ettFöretagets
i kombination med högaarbetsskadeförsäkring. Differentierade premier

fri frånförsäkrar sigsjälvrisker skulle förhindra att omen omsorgman
arbetsmiljön.

sanktionssystem skall fungera ochgrundförutsättning för ettEn att
rättvist riktigt ochflesta upplever det ochrespekteras deär att ensom

konkurrensneutralt.förutsättning för det detär att är
etableringskontroll där kon-rättvist bör innefattaEtt systern manen

vissa grundläggande arbetsmiljökrav uppfyllda.trollerar äratt

från försäkringskassan till den enskildeförskjutning kostnadsansvaretEn av
urvalsförfarande vid nyrekrytering.företagaren medför ett noggrannare

till referenser in-Idag litar företagets till sin intuition och de hanVD
från skulle medförahämtar tidigare arbetsplatser. ökat kostnadsansvarEtt

anställning.han krävde läkarundersökning föreatt en

företagshälsovårdbejakar obligatorisk förutsattVDFöretagets att manen
företagshälsovårdfår forma den själv. anslutning till nuvarande kostarEn

förhållande i iställetför mycket i till vad det utbyte. Han ärger enga-
företagshälsovård småföretag,gerad i bygga för före-att upp en egen en

tagshälsovård präglas entreprenöranda. kostnader skulleFörsom av samma
fådå företagshälsovård både friskvård sjukvårdinkluderar ochman en som

för familjen. påhela skulle fungera rekryteringshjälpmedelDen ettsom
sikt.

Företagshälsovården biståskulle kunna med medicinsk konsultation kring
någotförväntas inte kunna själva produktionen.t ex ryggar men om
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företagshälsovárdsknuten skyddsingenjör sig in ikan knappastEn sätta
så pá någotproduktionsteknik mycket han kan bidra kon-företagets att

bistå såstruktivt kan han med mätningar olika slagsätt. Däremot närav
behövs för kompetent yrkes-att t argumentera motpart motex som en

stá påinspektionen. Skyddsingenjören skall företagets sida och rättfärdiga
branschen.

Samhället bör inte förhindra löneformer skapar possitiva incitamentsom av
olika slag

får arbetsmiljöfrågoringen riktad information i via sinFöretaget
branschorganisation. tänka sig dagar år páVD:n kan 1-2att satsa per

arbetsmiljöfrågor.utbildning i
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PLÅTMEK AB

Plåtmek plåtmekanisktAB företagär i förort tillett Stockholm. Före-en
legotillverkareär höljen och paneler för elektronikindustrintaget iav

stál-, aluminium- tunnplåt.och rostfri
Plåtmek AB aktiebolag tvåär familjerett ägs tillika ärsom av som

företagsledare, den någonoch den andra ospecificerad formVDena av
chef. inte medlem i någonFöretaget är SAF eller organisation. Deannan
anställda organiseradeär i Metall och har påklubb företaget.en egen

Plåtmek AB har kollektivanställda17 kontorist. Till dettasamt en
kommer och den andra företagsledaren.VD:n finns stationäraDet 4
arbetsplatser med fast bemanning: plátklippning, hålstansning, svetsning och
slipning. Övriga alround-arbetareDet cirkulerarär mellan olikasom
objekt.

Medelåldern hos de anställda ligger år.mellan 35-40 Personal-
omsättningen låg, någondet årär slutar. Frånvaronär är ganskaper som
låg, ungefär 15%. Av dessa ungefär 5% långtidsfrånvaro.utgör

anställda har månadslönDe bonus. päligger nivåutan Den samma som
hos andra Stockholmsföretag, dvs den varierar mellan 13 600 kr och 14

i månaden.500 kr tecknadeFöretaget hängavtal med Tillett LO. detta
har löneglidningsförhandling varje höst.man en

Plåtmek har svårt fåAB i yrkesutbildadatt tag arbetskraft. Helst vill
ha arbetskraft bådemed verkstadsskola och yrkeserfarenhet. Iblandman

måste folk tunnplåtsutbildning.ta utanman
Plåtmek AB har relativt lokaler, flyttade in 1983.nya man

Arbetsmiljöstatus
Enligt företagets frånVD bullretär stansmaskinema frånoch de pneu-
matiska kopplingarna arbetsmiljöproblem.ett Ett svetsrök detannat är men
har löst punktutsug och elektrostatfilter. tredjeEtt arbets-man genom
miljöproblem belastningarär i samband med måste sittaatt snettman
framför vissa där det inte finns förutrymme benen underpressar pres-

Problemet inte såär dåstort i regel arbetar isarna. korta serier.man
fjärdeEtt arbetsmiljöproblem dragär i samband med att deöppnarman

stora portarna detnär kalltär harute. Det löst haattman genom en
snabb hantering. förekommerDet även problem med del deten ryggar menfinns inga lyfttunga vid företaget så det enligtär företagets VD snarare

folksjukdom.en
Bullerproblemet går lösaatt byggeratt maskinerna. Detgenom man om

har inte blivit eftersom det likaär bra bytaatt demut byggaav attsomdem. Enligt företagets VD påväntar lämpligom tidpunkt förman en
detta.

finnsDet skyddsombudett på företaget inga organiserade skydds-men
ronder. På Plåtmek hållerAB skyddsmöten vid behov dåoch detman är
fackföreningsordförande, skyddsombudet och bådade företagsledarna somdeltar.
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arbetsmiljöfrågor. harpå driva Defackföreningen bra attEnligt ärVD:n
har vidare krävtstansmaskiner.sliprum och Maninbyggnadkrävtt avex

någrafåinstallationer ochfasta atttryckluftslangarna ska ersättasatt av
tillmötesgått.företagetkrav harbyggda. Alla dessaväggar

års mellanrum.med DetföretagetYrkesinspektionen besöker ett manpar
påfotocellersaker,motiverade och angelägna tenligtpåpekar är VD:n ex

intryck.kunnigtYrkesinspektörema ettgersax.en

företagshälsovården företaghostill ett störreanslutetFöretaget är som
där finnshälsokontroller ocherhåller regelbundnai närheten.ligger Man

finnsbelastningsskador.hand speciella Detkansjukgymnast ta omsomen
utnyttjatspå, servicen har intedenskyddsingenjör kallar mensom manen

bullermätningar och tagitutfört delutsträckning. harså Hani stor en
plåt.förzinkadmed Dethandkräm för de arbetarlämpligfram somen

åt skyddsingen-då definierade uppgifterklart getthandlar som manom
företags-företaget Enligt VD:ninte besökt ärhar spontant.jören. Han

kr anställd ochkostar 900hälsovården Detvärd de satsar. perpengar man
år.

saknar tillräck-problemet handet är attSkyddsombudet att störstaanser
arbetsmiljö, hargått kursen Bättremed utbildning. harligt Han men

bll regionaltblivit erbjudenytterligare utbildning. har attingen Han
försaknar tillräckliga kunskaperskyddsombud tycker han att taattmen

på sig det.
tvingat konsulteraSkyddsombudet företaget bör attattanser vara

Plåtmekutrustning. harskyddsombudet innan köper in AB t exman ny
undvikits.nödstopp, vilket kunde hainköpt utanpressar

elektriska dragningar börEnligt skyddsombudet finns det del somen
gångarna städasfinns material i borde PressarnaDetgöras som upp.om.

såskyddsplåter. själva utnyttjar inte skyddendel anställdasaknar Deen
Företagshälsovården bullretnödvändigt. hardet bullrar mättän uppmer

Luftenligger klart under gränsvärdena. Slipen inbyggd och bra.och de är
sedan bytt lysrör.dålig, blir Belysningen har blivit bratrött,är manman

sanktionssystem inte haEnligt skyddsombudet kommer skärptett att
Plåtmek får arbetsmiljöförbättringarnågon effekt. AB deHos man man

skydds-de vettiga. krävs utbildningkräver, Detär avom snarare en
ombudet så kan ställa krav.rättman

styrka hos företaget personalen. anställdaär att värnar DeEn man om
år, år London, tidigareexempelvis i till harstörre vartannatgör resaen

varit Leningrad.iman

såYrkesinspektören företagsledningen inte medveten detatt är näranser
arbetsmiljöfrågor. åtgärdar på-gäller de brister yrkesinspektörenMan som

pekar och för närvarande finns inga brister noterade.
Yrkesinspektören bedömer företagets arbetsmiljöstandard medel-som

måttig, varken bättre sina iär eller kollegor branschen.sämre änman

påSynpunkter förslagGD-gruppens
har frånvaron.Företaget systematisk uppföljning harDäremoten av man

någoninte systematik i uppföljning frånvaroorsak. anställda ringerDeav
och talar de sjuka och varför. vill då sånär är Företaget orsakenvetaom

kan bedöma lång frånvaronhur kommer bli. det gäller från-att Närman
kopplad till sprit hårdareär har varit lagt Plå-och sig i.varon som man

tmek med iAB är ALNA alkohol- och narkotikapolitisktår ettsom program
där har tillgång till behandlingshem.ettman
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PlåtmekHos AB har ganska hög medvetenhet kostnadernaman en om
för sjukfrånvaron, dels semesterlöneersättning och dels de fasta kost-att

får slåsnaderna på färre timmar.ut
inteFöretaget kommertror att ha några problem medatt attman upp-

åtgärdsplaner förrätta förbättrad arbetsmiljö. Centralt utformade rikt-en
värden för branschen bra,är de verkar konkurrensutjämnande.

Enligt så följerVD:n frånvaron så bra har blickatt godman upp man en
deöver anställdas hälsoläge. detOm handlar yrkesskada så måsteom en

igenom detprata hela med den drabbade. Förmodligen berman attman
han söker företagshälsovården för få remiss tillatt specialist.upp en en

inteDet naturligt förär företaget fundera påatt omplacering innanen
har gått den här vägen.man

finnsDet inga tekniska hinder det återtanär gäller att arbetsskadaden
och specialanpassa arbetsplats med tekniska hjälpmedel. finnsDet sta-en
tionära arbetsplatser kan utforma på det Enligtsättet. företagetssom man

kan påVD sig vissa sådanata kostnader. kan bli billigareDetman att ta
tillbaka skadad och arbetsplatsen läraän atten anpassa upp en ny som
kanske får besvär efter harett tag. Man köpt int höj- ochsamma ex en
sänkbar arbetsbänk till Svetsare.en

detNär gäller återtaatt arbetsskadad med nedsatt arbetsförmåga såen
detgör eftersom enligt inte någotVD:n, har val. Förman attman,

utforma rehabiliteringsplaner söker förmodligen hjälp från företags-man
häisovårdscentralen. Man inte det krävs någontror att speciell mot-
tagningsorganisation i samband återanpassningmed rehabiliterings-ettav
fall. anställdaDe kommer ha förståelseatt det kan bliatt lite problema-
tiskt i början.

Företagets VD kritisk tillär sanktionssystemett bygger på antaletsom
arbetsskador. undrarl-lan det rimligtär den sistaatt arbetsgivaren skaom
stå för skada ådragit sig i tidigareett arbete. tvåen Han harsom man
fall skador från tidigare arbetsplatser. ocksåav Han är kritisk till ett
system bygger på frånvaron, statistik kan ljuga.som Har kanoturman

anställa långtidssjukskrivna2 efter varandra. Dåman det bättreär med
sanktionssystemett bygger på någon form bedömning företagetssom av avarbetsmiljö.

Företagshälsovården bör obligatorisk, i praktiken är SAF och LO:svara
rekommendationer sådana knappastatt kan gå förbi den. Företags-man
hälsovårdens parttillhörighet ingetär problem. Företagets har aldrigVD
tänkt på den ståratt under partgemensam ledning.en

Företagets VD är positiv till självatt utbilda sig i arbetsmiljöfrågor under
1-2 dagar.
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BYGGFÖRETAGET AB

utför reparationerFöretaget och ombyggnader fastigheter 50% samtav
underhållsarbeten hos den dominerande industrin i staden 50%.tunga

har också fastigheterFöretaget personalennäregna som man renoverar
har arbete med Underhållsarbetenaandra objekt. inom den industrintunga
ställer höga krav på arbetskraften. ska erfarenDen samtidigtvara som
den ska kunna improvisera påoch lösa problem plats underoch tidspress.

har funnits i årFöretaget 10 och personalstyrkan ihar varitstort sett
stabil under denna tid. Verksamheten ekonomiskt stabil medär god lönsam-

blahet, tack bra fastighetsbeståndett användseget för eli-attvare som
minera ryckigheten i branschen och för investera vinstatt

tillFöretaget 45% arbetschefen, 45%ägs kontorschefen och tillav av
10% platschefen. organiserade iMan är SAF. Tidigare med iav var man
småföretagarnas riksorganisation, det för lite i så gickreturmen gav man

föreningen. anställda samtligaDe organiserade iär Byggnads. Totalt harur
kollektivanstållda25 st alla btg-arbetareär och snickare. Manman som

har ingen specialistorganisation eftersom de flesta jobben är mycketav
kortvariga då måsteoch arbetare kunna utföra olika uppgifter.typeren av

direktaDen arbetsledningen utförs förmån2 och snickarestav en som
påarbetsleder halvtid. Till sitt förfogande har de chefernatre konto-en

rist.
Personalens ålder är relativt hög, genomsnittsåldern ligger mellan 35-40

år. höga åldernDen förklaras personalomsättningen lågatt varit underav
åren och beroendeatt erfarenär arbetskraft. Personalomsättningenman av

2 år.är slutatDe har gjort det på grund ålders-ca personer per som av
pension eller förslitningsskador. Någon gåtthar ned till halvtidsarbete.

Byggnadsarbetarna har fast timlön på 80 kr och ackordsdelen en som
kan öka timlönen till 90-95 kr.ca

arbetsutrustningDen använder standardmässigär och modern.som man
Den utrustningenmesta hyrs in. Materialtransporter köps vanligen in sam-
tidigt med materialet. Man har dock servicebil och chaufför fören egen

transporter.egna

Arbetsmiljöstatus
De största arbetsmiljöproblemen bedöms följande:vara

Arbete i kallt klimat. Det är mycket svårt skydda sigatt kylamot
samtidigt arbeteett ska utföras effektivt. Kölden bedöms frånsom
fall till fall. Vid temperaturer under -20 grader arbetar ej.man

2. Isoleringsfibrer. Man vilkavet hälsorisker förknippadeär medsom
hantering mineralfibrer för väggisolering. Fibrernaav mycketär
obehagliga arbetaatt med.

3. Fönstermontering. Arbetet innebär långvarigt och tungt statiskt
arbete besvärliga arbetsstållningar.1
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ofta vidinom industrin arbetsmiljön änVid arbeten den är sämretungaute
damm ochnormal byggverksamhet. Bla besvärar smuts.gaser,

allvarligaste problemen ochArbetschefen han känner till detycker att
åt-allaför minska dem. problem dockvad kan Ett är attgöra attman

kan kommasnickarna eftersom ackordslönengärder attaccepteras av
på Vid speciellaminska arbetar kroppen.sättett som spararom man

skyddsingenjör, exempelvis vidmiljöproblem kontaktar Bygghälsansman
fungerar bra. kunniga ochasbestsanering. Kontakterna med DeFHV är

många problem.erfarna och kan lösa
Ändåbåde det arbetsledarnaföretaget finns HSO och SO.I är som

håller skyddsfrågorna, renhållning ochi planerar arbetsplatser, HSOetc.
de in ibland ordinariedelvis med i detta arbete och ryckerSO närär

tillgängliga. skyddsåtgärder i dagbokarbetsledare Störreär noteras var
eller14:e dag vecka.var

företrädesvis Bygghälsan.Kontakter med sällsynta och skerYI är genom
någotpå tillförVid inspektioner byggena knappast varkenYI:s ute YI nytt,

oftast bara uppenbarapositivt eller negativt. Inspektörerna de mestser
måste också regler för överhuvudtagetbristerna. Ibland bryta mot attman

kunna utföra vissa arbeten.
Kontakterna med industrins skyddstjänst fungerar bra. klaraDe ger

direktiv och förutsättningar, ställer företagets arbetsledaresamt upp om
behöver hjälp.

hyr all utrustning, bla den sk miljöburken,Företaget nästan typen av
luftrenare fungerar mycket bra. Allmänt vill ha bra ochsettsom man

dåmodern utrustning eftersom arbetena kan utföras snabbare i bättreoch
arbetsförhållanden,miljö. inkl miljön, klart ekonomin i de olikaBra gynnar

byggobjekten.
sjukfrånvaron kan delas i två ungdomarnas korttids-Delstyper.upp

årfrånvaro tenderar från till år. sammanfalleröka ofta medatt Densom
intressanta fritidsaktiviteter.

andra frånvaron förslitningsskadororsakas hos den äldre arbets-Den av
Frånvaronkraften. sträcker sig perioder, månader.länger Ofta skeröver

behandling hos och för årFHV 50 kan skadorna resultera iöverpersoner
förtidspensionering. finns också påDet exempel snickare med förslit-yngre
ningsskador.

Totalt sjukfrånvaronuppskattas ligga kring 10%.sett Arbetsolycks-ca
fallen få jämfört med branschen i övrigt, förmodligenär tack erfarenvare
personal.

Huvudskyddsombudet på företaget gårdet bra samarbetaatt att medanser
ledningen det gäller arbetsmiljöfrågor, förmodligennär tack chef-attvare

vad det innebärvet byggnadsarbetare.att Kontakterna med led-erna vara
ningen i skyddsfrågor sådock inte eftersomär främst jobbartäta HSO
med frågor Soma lyckats lösa. flesta miljöåtgärdernaDe vidtassom

SO eller behöverutan HSO gripa in.att har ganska bra rutiner förMan
skyddsarbetet inom företaget. ocksåDet mycket viktigtär enskildaatt
arbetare för arbetsmiljön intetar och lägger påallt ledningenöveransvar
och skyddsombuden. Problemet många miljöåtgärderär att minskar produk-
tiviteten och därmed också lönen.

Huvudskyddsombudet bedömer arbetsmiljön inom företagetatt relativtär
bra. har inteMan haft problem med arbetssjukdomar branschentrots att

sådan hårt drabbad.ärsom

Det regionala skydsombudet har inte någonhaft kontakt med Byggföretaget
AB. kännerHan till det finns någon skyddskommitteé på företaget.om
Generellt det svårtär rekryteraatt skyddsombud på byggföretagen och det

svårtär särskilt få dematt genomgå arbetsmiljöutbildning.att
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Byggföretaget ABskyddsombudets uppfattningregionala är attDet
i branschen.miljöfrågor de flesta företagsinasköter som

påarbetsmiljö liggerföretaget harYrkesinspektionen bedömer att en som
i länet. harnivå andra mindre byggföretag Man ettungefär somsamma

fram-arbetsmiljöområdet, saknarinomkunnande och kompetens enmenen
systematiska arbetsmiljö-detförhållning miljöarbete. Vidare saknasi sitt

byggföretagen. saknasde Det texkännetecknar störrearbete ensom
policy för miljöarbetet.dokumenterad

påSynpunkter förslagGD-gruppens
Korttidsfrånvaron Försäkringskassan skärperkan minskas att uppgenom

Arbetschefen villomfattande missbruk.kontrollen. förekommer ettDet nu
frånvarokontrollen eftersom det kanföretaget ska utföradock inte att

relationerna till de anställda.förstöra
personligt förockså viktigt individerna tar ett egetDet är att ansvar

karensdagar eller läkar-inte rimligt införasjukskrivningama. attDet är
från sjukdagen.intyg första

och har därförfrånvaro registreras redan i företagetanställdasDe man en
ocksåförsöker skadade lättareuppfattning arbetsskadorna. Man gegrov om

tydligt handikapp kan aldriguppgifter, har sättasettperson sommen en
på look-lg arbets-i ackordslag eftersom där har kravetin ett man en

insats.
några de kostnaderbör inte problem beräknastörre attDet somvara

svårt vilken dessaarbetsskador detorsakar. är att nyttaDäremot se upp-
arbetsmiljö-litet företag formaliseringgifter skulle I ett avge. ger en

informelltinget positivt resultat. litet företag arbetararbetet I ett man
nå mål detmålinriktat. metoder kan användas för ochoch Olika att samma

för arbetsmiljön.gäller även
svårtbli finnaArbetschefen det kommer mycketatt att att rätt-anser

riktvärden för beträffande arbetsmiljön. skavisande branschen Hur texman
sjukfrånvaronjämföra småföretag med mfl. ingen brakunna SKANSKA är

på åt båda hållenindikator arbetsmiljön, den kan visa fel och beror alltför
mycket försäkringsvillkoren. bedömning arbetsmiljönEnav av enav
speciell tjänsteman heller inte speciellt bra eftersom han bara kommerär

bråkdel arbetsförhållandena. förhål-kunna och bedöma Dessaatt se en av
landen kan variera oerhört mycket. tjänsteman skulle kunnaFör att en

dettabedöma företag skulle det krävas han följde verksamheten underatt
tid.minst veckasen

princip det riktigt varje bransch ska betala arbetsskadornaI är iatt
proportion den andel har i dem. viktigaste arbetsskade-mot Denman

åtgärdenminskande för byggbranschen dock tvekan bortär utan att ta
ackordslönesystemet. finnsMed nuvarande det egentligen bara platssystem

friskaför och arbetare. lite äldre kan aldrigEn hänga med iunga person
arbetstempot slitaatt kroppen.utan ut

nuvarande klassningenDen arbetsskador alltflör släpphänt, förärav
och för beroende önskemål.generös den skadades finnsDetav egna en

garanti inkomsten ska sänkas arbetsskada däravatt och ändradepga en
arbetsuppgifter. arbetsskada såkan bra investeringEn att säga vara en
för framtiden. finns påDet exempel medvetet påsatsat attpersoner som
bli klassade arbetsskadade fåför kunna bekvämtatt jobbettsom mera

samtidigt behållaoch den lönenivån.gamla

Arbetsledama har daglig kontakt med arbetarna de fåroch i dagsläget
tidigt påreda någon fåbörjarnär besvär arbetet. bevakningDennaav
behöver formaliseras fungerarinte brautan Om möjligt placerarnu. man
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med indikationer på så fårskada de lättare uppgifter.attom personer
Ibland har lagbasen invändningar ackordsförtjänsten riskerar minska.attom
Kontakt med bara arbetaren självFHV tas önskar det.om

arbetsskadad arbetsförmågaEn med nedsatt 10% kan troligenären som
arbetslag.accepteras dock mindreett Det är troligt den skadadeattav

själv skulle ingå iacceptera normalt arbetslag. hårtatt ett Arbetarna är
präglade inställningen inte ligga andra tillatt last.av

typfallEtt med ZSSK-ignedsättning arbetsförmågan skulleen av
arbetlaget.accepteras har försökt med arbetsskadadeMan i arbetslagav

och där den skadades arbete frånräknades bort ackordet, ändåmen accep-
terades den skadade. måsteSkadade arbeta i och medegna grupper
speciella uppgifter, efterjustering,tex montering beslag såetc, deattav
själva kan bestämma påMan har detta någratempot. prövat med bidrags-
gubbar Galaxen och det har fungerat såbra länge haftsom man
lämpliga uppgifter. Problemet dock det inteär alltid finnsatt lämpliga
uppgifter.

Facket hävdar arbetstiden föratt med lönebidrag ska liggapersoner
utanför ackordet. har lönebidragDe har också svårt att acceptera sinsom
roll B-eller C-lagare. måsteDet bättre byta arbeteatt och därsom vara
få känna fullvärdig insats.att görman en

Kunderna förstår inte heller varför deras beställningar ska utföras av
personal inte högproduktiva.är Kunderna vill alltid ha de bästa hant-som
verkarna.

behövsDet inga sanktioner företagmot missköter arbetsmiljön.nya som
oseriösa företag slår sig själva påut kort tid. finns alltid någraDet

fåmansföretag,oseriösa de har ingen betydelse förstörre branschenmen
helhet.som

Ekonomiska belöningar för skötaatt arbetsmiljön inget incitamentär för
arbetsgivare, såvida inte det blir stora Omsorgen deen summor. om

anställda beror främst arbetsgivarens värderingar. måsteMan inse attav
de anställda människorär och inte bara produktionsfaktor. Ser demen man

människor ocksåär rädd dem.som man om
Arbetschefen branschengärna att ordnar bättre ochett mänskligareser

lönesystem ackordet.än främstDe förespråkar ackord kunderär ochsom
fack, även facket har mycket kluven inställning i denna fråga.om en

Att direktta ett kostnadsansvar för arbetsskada svårt.är mycketen
Hur ska kunna bedöma skada har uppståttnär Många bygg-man en
arbetare byter arbetsgivare med mellanrum.täta Vem ska betala blirDet
svårt hittaatt ett intesystem riskerar slå orättvist småföre-att motsom
tagare. Byggföretagen skulle också bara anställa arbetskraft medyngre
stabila privata förhållanden. Omfattande läkarkontroller skulle föregå enanställning.

En arbetsskadad återvänder till sitt arbete kan idag räkna medsom stöd
från chefer och kamrater i form lättare arbetsuppgifter under vissav enövergångstid. Bygghälsan kan också erbjuda sjukgymnstik under arbets-mmtid. Bygghälsan fungerar bra och bör obligatorisk för alla företagvara
inom branschen. Nuvarande situation med delat förpartsansvar FHV braär
och bör ändras. Det är förtryggare arbetarna inteFHV enbartom

arbetsgivaren.styrs av
Arbetschefen har svårt någotatt värde i YI:s nuvarande roll.se Inspek-

tionerna för fåär och för ytliga för betyda något.att Rådgivningen sköts
bättre Bygghälsanav

Det viktigtär förändraatt löneformen i riktning fast månadslönmot omvill minska belastningsskadorna inomman byggbranschen. Ackordet stimu-
lerar till skadlig specialisering ochen alltför högtett arbetstempo.

Utbildning chefer i arbetsmiljö iär och förav sig bra, har själv gått
Bättre arbetsmiljö, det viktigaste är trots allt erfarenhetmen och
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inställning till arbetsmiljöfrågor. Teoretiska kunskaper kan aldrig upphäva
detta.
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BYGG AB

före-kuststad. Hälftennorrländskibyggnadsföretagär ett avBygg AB en
ROT-jobb.ombyggnader, skreparationer ochbestårverksamhettagens av

industribyggnader.främstnyproduktion,bestårhälftenandraDen av
medlemhuvudägare. Företaget ärvilka ärfemAB har ägareBygg enav

lönsamhet.arbetschef godenligt sinoch hari SAF en
samtliga tillsvidare-byggnadsarbetare,anställda40harFöretaget ca

ochbetongarbetare 510snickare,dessa 25anställda. Av är murare.ca
anställda.äldreÅldersstrukturen både ochmedfördeladejämtär yngre

på och 6kontorettvå handläggarearbetscheffinns ar-Dessutom en
betsledare.

lön,kollektivanställda: fastför delöneformerolikaförekommer treDet
olika arbetsmomenteninnebär deNormtid attpremieackord.normtid och

på ROT-jobb. Omfrämsttillämpasnormtidssystem ochutifråntidsätts ett
tillPremieackord kopplatförtjänsten. ärsnabbare ökarutförsarbetet en

på 100Förtjänsten liggerarbete.avslutatsker eftertidmätning casom
på kronor.fast del 80medi timmenkronor caen

till högtpå vilket leder ettpå byggnadsarbetare ortenråder bristDet
arbetsmarknaden. Före-på den lokalarörlighetoch vissövertidsuttag en

falli samtligaår och anledningen attärungefär 4förlorartaget man per
förmånligare lönevillkor.erbjuditkonkurrerande firmaen

långvarigaVidbyggnadsobjekt.till speciellaknutnaArbetsplatserna är
på varje arbetsplats,förrådsutrymmepersonalbod ochbyggnadsobjekt finns

innehåller verktyg och lättareförrådscontainerfinnsvidare ma-somen
täcktservicebuss ellersmå dessa medVid objektskiner. ersätts enen

vadöverens byggnadsarbetareförbundetmedsläpvagn. ärFöretaget om
maskiner,Kompletteranderespektive kortvarigt objekt.lángvaritär ettsom

objekt.för respektiveoch ställningar hyrs inkranar
bygget och levererasmaterialet direkt tillnybyggnationer köps motVid

och hämtasmaterialet verkmästarenVid reparationer beställs avavavrop.
bilar.AB:sBygg egna

Arbetsmiljöstatus
särskilt bevakaEnligt arbetschefen och den handläggare har att ar-som

pá Någrabetsmiljöfrågor miljöproblem företaget.finns det inga större pro-
blem nämndes dock.

rivningar.särskilt i samband med betongarbeten ochDamm,
rivningar. Ibland i kon-2. Buller, särskilt i samband med kommer man

asbestfrågor.takt med asbest. har goda kunskaper iFöretaget
trångaBelastningsskador i samband med och3. utrymmen att man

slarvar med använda lyfthjälpmedel.att
4. Olycksfallsrisker i samband med uppstickande armeringsjärn eller att

skyddsräcke saknas.
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Arbetschefen och handläggaren har bra överblickatt överanser man en
arbetsmiljösituationen åtgärdatoch har problemen så långt det teknisktär
möjligt. ,såDammproblemen löser skapar undertryck med hjälpattman man av

några sådanareningsaggregat. harFöretaget och kompletteringshyr sedan
de behövs. Enligt ledningen har denär anställda i allt högre grad blivit

medvetna dammproblemen och använder ansiktsskydd det behövs.närom
Bullerproblemen försöker minska köpa bullerdämpadattman genom

utrustning i hög grad hänvisade till hörselskydd.är anställdaDemen man
medvetna bullerriskerna och använder hörselskydd.är om
Belastningsskador försöker elimineraatt använda lyft-attman genom

hjälpmedel kärror och pallyftar, har nyligen skaffat speciellsom man en
kyl- och fryskärra. Cementsäckamas storlek frånhar minskat till50 25 kg
vilket har eliminerat skaderisken i samband med lyft dessa.av

Skyddsutrustningen på arbetsplatsen bevakas arbetsledarna. Dessutomav
får huvudskyddsombudet fritt åka på de olika arbetsplatsernarunt och se

stårtill det till.att rätt
Enligt arbetschefen hafthar arbetsskador under detre störreman

åren:sanaste

Gozåring lyft påEn spistung olämpligt fickett sätt. Hansom en en
ryggskada ledde till sjukpension.som

harEn ryggskada på.sigsmygtsom en som mer

60:åringEn har problem med hörsel fåroch ögon. Han ögon-som
besvär vid vinddrag och vill bli sjukpensionerad.nu

Övriga rapporterade småarbetsskador långvarigaär skador utan
konsekvenser.

Arbetschefen upplever arbetsmiljönatt blir allt fråga.större Nu skallen
han hand deäven ta anställda socialt. såDet mycket chefenär attom
inte klarar det därför har laggtutan arbetsmiljöfrågorna på sär-man en
skild handläggare. Handläggaren bedömmer han Zatt ägnar 15-20 sinav
arbetstid åt arbetsmiljöfrågor.

På varje arbetsplatsstörre mer anställdaän 5 finns skyddsombud.ett
mindre arbetsplatsernaDe handhas huvudskyddsombudet. Företaget harav

ingen skyddskommitté vill huvudskyddsombudetatt skall ingå i med-men
bestämmandegruppen. Byggnadsarbetarförbundet har inte godkänt denna lös-
ning. förekommerDet inga särskilda skyddsronder huvudskyddsombudetmen
har fararätt och tillatt runt de olika arbetsplatserna. Enligtse ar-
betschefen detär arbetsledarna driver arbetsmiljöfrågor.som

Företaget iär med Bygghälsan. Arbetschefen inte vad det kostarvet men
har känsla det dyrt.att är bundenMan är med viaatt avtalen medvara
byggnadsarbetarförbundet.

Arbetschefen nöjd medär det får Bygghälsan,ut regelbundnaman av
läkarkontroller och sjukgynmast det behövs.när Skyddsingenjören duktigär
på asbestproblem och konsulteras sådanavid ärenden.

Enligt arbetschefen så vänder sig byggnadsarbetarna till facket och inte
till Bygghälsan i arbetsmiljöfrågor.

Yrkesinspektionen kontaktas alltid i samband med asbestsaneringar och kan
då lämna viss hjälp. Arbetschefen har nödvändigatt Yl bransch-anser
kunskap har sig åtägnat allt förett stelbent myndighetsutövande.men

måsteDet finnas rim och reson i deras agerande och lösningar måste
sökas i samförstånd.
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någoninte haft kontakt medregionala skyddsombudet har Bygg AB.Det
påfinns någon skyddskommitté företaget.känner inte till detHan om

svårt skyddsombud på byggföretagenGenerellt det rekrytera ochär att
svårt få genomgå arbetsmiljöutbildning.särskilt dematt att

uppfattning sinaregionala skyddsombudets AB sköterDet är Byggatt
miljöfrågor de flesta företag i branschen.som

påYrkesinspektören företaget har arbetsmiljö liggerattanser en som
ungefär nivå mindre byggföretag iandra länet. harMan ettsamma som
kunnande inom arbetsmiljöområdetoch kompetens saknar fram-en men en
förhållning sitt miljöarbete. Vidarei saknas det systematiska arbetsmiljö-
arbete byggföretagen.kännetecknar de saknasstörre Det texsom en

policy tillgång till skyddsingenjör.dokumenterad och

påSynpunkter GD-gruppens förslag
Arbetschefen och handläggaren allt för mycket klassasattanser som
arbetsskador. Byggnadsarbetarna medvetna det kan fördel-är attom vara
aktigt få odefinierad skada klassad arbetsskada.att en som

återinförandeHandläggaren karensdagar och sänktatt ettanser av en
sjukersättning skulle minska antalet skadeanmålningar och sjukskrivnings-
dagar. Vid arbetslöshet skulle tvingas arbeta åt kommunen föratt attman
få arbetslöshetsersättning.

Arbetschefen kritisk tillgenerellt ökad systematisering och regleringär en
arbetsmiljöarbetet. för mycketDet kostar tid och Arbetschefenav pengar.
på principiellt dåligplan medveten arbetsmiljö medförär ett attom en

kostnader för företaget.
skulle inte någotDet problem för företagetstörre systematisktattvara

följa frånvarovad sker med och arbetsskador bedömerhanupp som men
sådet komplicerat fastställa kostnaderna för dessaatt är att ingenatt

kommer det. gåratt göra bedöma det finns inget riktigtDet att eko-men
nomiskt incitament dem något intresse.att ägna större

skulleFöretaget klara åtgärdsplaneräven för för-att upprätta attav
bättra arbetsmiljön enligt arbetschefen detskulle i praktiken inte blimen
någon skillnad jämfört med hur fungerarstörre det i dagsläget.

idén med riktvärden för branschen god enligtär arbetschefen ärmen
frånvaron inte tillräcklig indikator på arbetsmiljöstatusen det krävsutanen
någon form individuell bedömning och klassificering de olika före-av av

viktigt sådantagen. Det är bedömning blir rättvisatt och arbetschefenen
mycket kritiskär till sådan bedömning gåratt rättvis iatt göraen en

bransch arbetar med reparationer mycket skilda objekt.som av

Bygg AB har nyligen uppföljningsverksamhetstartat ligger mycketen som
dennära skisseras i GD-gruppens förslag. arbetschefFöretagetssom menar

eller mindre ålagdatt har blivit sådan uppföljning via deman mer en av-
tal har med byggnadsarbetarförbundet. Uppföljningen skall gå till såman

företagets handläggareatt med särskilt arbetsmiljöansvar tillsammans med
huvudskyddsombudet skall bevaka frånvaron. Vid frånvarolängre ringer man

frågaroch vad det hela beror på. Vid behov kan ärendet föras vidareupp
till anpassningsgruppen och eventuellt kan omplacering bli aktuell.en

Bygg harAB försäkringssystemett heter Galaxen. Vid arbets-som
nedsättning kan Galaxen gå in och betala del lönen.en av

Vi konfronterade företaget med hypotetiskt rehabiliteringsfall.ett
Arbetschefen och handläggaren bedömde det svårt låtaatt en person

med nedsatt arbetsförmåga gå in i arbetslag dåett dessa arbetar på
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ackord. Det svårtär även att använda sådan på enmannsjobb dåenbeställaren inte vill betala full ersättning för med nersatten person ar-betsförmåga.
Om företaget får ersättning utifrån och på så kansätt kompensera för

den nedsatta arbetsförmågan så är anpassning däremot möjlig.en
Omplacering kan ske det finns ledigtett chafför-om eller förådsjobb

det inte såär ofta detmen det.gör Arbetschefen vänder sig definitivt
konstrueramot att jobb egentligen inte behövs.som

Arbetschefen motståndareär till utökade sanktioner även han kanom anadetatt skulle det företaget. främstagynna Den anledningenegna år atthan inte tror det gåratt konstrueraatt rättvistett system.
Arbetschefen vill inte ha något incitamentsystem utan väljer hellre ettavgiftssystem likaår för alla.som
När det gäller incitament för de anställda förordar både arbetschefen

och handlägaren sänkt sjukpenning och återinförandeett karensdagar.avArbetsgivaren bör dessutom åta sig administreraatt utbetalning sjuk-av
penning.

Bygg AB possitivär till Bygghälsan. Den har fungerat bra och bör ävenfortsättningsvis stå under parternas ledning.

Enligt arbetschefen kan premieackord i vissa fall leda till att slarvarmanmed arbetarskyddet. Enligt normtidssystemet får däremot betaltextramanför miljöarbete.
Enligt arbetschefen och handläggaren det svårtär hållaatt reda på allaregler på arbetsmiljöområdet.nya dettaI syfte år villig att satsa 1-2mandagar år på utbildning.per
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typiskt förpá ärsättdaglivaruhandel ettbedriver somFöretaget
moderna. Utrust-heltochuppförda 1984Butikslokalema ärbranschen.

haftharblai branschen,genomsnittet manstandarden överningsmässigt är
Materialtransporterutrymmen.har stora1984. Mansedanstreckkodskassor

direkt in iköraskan utlastpallarHelarationelltpá sätt.utföras ettkan
bra.vinstEkonomi och ärår.Mkr40butikemomsättningen är perca

butikschefen1002;tillaktiebolag, ägs somär ett avFöretaget, som ärKöpmannaförbundet. FöretagetochICAförtroendeuppdrag inominnehar
TotaltHandels.tillanslutnasamtligaanställdade ärochtill SAFanslutet

administrativarenodlatharbutiken.i Tre30arbetar personerpersonerca avdelningar.olikauppdelad i 6Övriga butiken äriarbetaruppgifter. som
personalresterandemedanledare,ansvarigfastavdelning harVarje en varjeschemalagd ochRotationen äravdelningarna.något mellankan rotera

blandfinns bara 4 st mänavdelningar. Det perso-mellan 2-3byterperson före-inomarbetat längeharår. flestadrygt 30 DeMedelåldern ärnalen.
år.10ofta äntaget, mer ansvarstillägghararbetsledarna ettochkr56timlön,Personalen har ca

kringliggerresultatbonusAlla harmanad.500-2500 kr sommellan enper
timme.2 kr per

Arbetsmiljöstatus
belastningsskador,haft klaraTvå harkassaarbetet.Problemet är personer

respek-46skadadebutik.äldre Deiarbeteorsakadede varär enavmen
pá kassornadeindikationer attinga klaraår gamla. Mantive 59 nya

Ändå eftersomscannerkassabelastningsskador.orsakaskulle man enprovar
installeradekod-penskassor ärdeska bättre ändenhört att somvaraman går fá klaraintedet attbutikschefen är attproblem föri butiken. Ett
miljö-belastningsmässigt. Intebästkassorvilka ärbesked enssomom

Butikschefenskunskaper detta.djupatillräckligthaverkarexperterna om
bordestående kassaarbetearbetsrotation ochuppfattningpersonliga är att

Påstående arbete.tillskeptisk, främstdockPersonalen ärbäst. envara
verkade fun-denstående ochför arbetekassachefenhar settmässa en

denbranschtidskrifter mestaförsäljare ochbra.mycket Mässor, gergera
arbetsmiljöfrågor.informationen om

ocksåchefen ärmedicinskprivat FHVanslutet tillärFöretaget somen
tillanslutningfacket kräverförAnslutningen ska attsägasdelägare upp

prestigeskäl,linjedriver dennafacketChefen attFHV. avanseren annan
FHvznför byta Densakliga skäl FHV.objektiva och attdet saknas nya

eftersom dennuvarandeservice deninte kunnakommer att somsammage
branscher.mängd olikaövervakahar att en

fåbörtillföretag anslutna FHV,princip bör allaI manen menvara
dearbetsgivarensvill. kanvälja vilken FHV FHV omorganvaraman

ocksåanställda det lämpligt.anser
vardsjukfrånvaron låg frånvaro för barn. harförutom Menär av man

frånvaro ofránkomlig. inteharkvinnlig personal det är Manär en somung
några arbetsolycksfall tala varithaft egentliga Det har antalatt ettom.
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enkla skärskador och det är ganska irriterande behöva sådantatt anmäla
arbetsskada. bordeDet finnas någon form skadenivågränssom för närav

skada ska anmälas. Om biträdeett skär sig i fingret bliren hon sjuk-
skriven hygieniska skäl, inte medicinska.av av

Personalomsáttningen låg,är 1-2 år. flestaDe slutarca personer per
för vidareutbildaatt sig eller för på någotatt pröva arbete innanannat
de blir för gamla för byta.att Arbetsledare slutar detgör ofta försom

de skaatt inomstarta branschen.eget
Butikschefen tycker hanatt känner till vilka miljöproblem för-ärsomknippade med olika arbeten. Det egentligenär bara kassorna kansomorsaka problem, i övrigt uppgifternaär varierande och inte speciellt tunga.

Kassaarbetet tenderar bli alltför långvarigtatt för delen personer somkan sitta där hela dagar. l vanliga fall ska arbetspassen inte bli längre än
2.5 timmar. Med lite planering och disciplin gårca det bra hålla såatt

korta arbetspass.pass
Kontakterna med harYI fungerat bra. harDe ställt rimliga och bra

krav, de har inte lyckats någraatt riktiga rådmen beträffande valge avkassor.Yl bör dock arbeta denmot FHV företaget är anslutet till. Påsom
så kan företagetsätt arbeta enbartmot FHV. börYI enbart råd-varagivande.

Skyddsombudet i butiken arbetsmiljöarbetetatt fungerar bra.anser Hon tar
problem direkt med chefen ochupp regel blir åtgärdatdet snabbt. SOsom

detatt inte finns några allvarligaanser arbetsmiljöproblem i butiken.
Tvärtom arbetsmiljönär bra och stimulerande.

Yrkesinspektionen företagetatt har rationella och funktionellaanser loka-
ler. När det gäller hanteringen kött någotär föregångare.av man av enArbetsmiljön ligger klart över genomsnittsnivån inom branschen.

Synpunkter på GD-gruppens förslag
Arbetsskador beror främst på vi haratt alltför stillasittande arbeten. All-
mänt dagenssett är människa för fysiskt inaktiv. Många har dåligengrundkondition och företaget har därför ordnat med motionsaktiviteter på
fritiden där olika priser lottas tillut deltagarna. harDet varit populärt
och har fungerat bra.

På liten arbetsplats Ärkänner alla alla.en någon borta så reagerarKöpmannen inte betjäntär byråkrtiskman. exercis. Han vadav vet somfelas någonnär är borta och personliga relationer förhindrar okynnes-
sjukskrivningar. Merkostnaderna för sjukfrånvaro kändaär och består
främst semesterersättning. Sjukfrånvaroav vård barn känsligärpga attavta och kostnadsrelatera. Detupp bara onödig skuldbelastningger påenföräldrarna och negativ effekt för företaget påen lite sikt.

Butikschefen har svårt inseatt fördelarna med krävaatt formulering avåtgärdsplaner för arbetsmiljön. Det finns risk för byråkratisering ochenförmynderi, någon ska kontrollera planeratt formuleras och efterlevs.
Har problem i företaget jobbarman givetvis med lösa dem,att for-manmulerar och genomför planer. Man ska dock akta sig för att ställa for-
mella krav på hur planerna ska ut. Det viktigaste är planernase att for-muleras i samråd med medarbetarna.

Det braär delar arbetsmiljöavgifternaom man mellanupp de olikabranscherna. Det blir rättvisare mellan branscherna då och samtidigt får
kollegialtett tryckman att sänka kostnaderna inom den branschen.egnabranschuppdelningEn är lämplig. Skulle avgifter sättas för enskilda företagså skulle många företag riskera akuta ekonomiska problem eftersom detknappast går fåatt rättvisande mätvärden på arbetsmiljön alla gånger.
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lämpligtknappasttjänstemän ärutfördaArbetsmlljöbedömningar av
tid förtillräckligt med atthakunnaaldrig kommer attdeeftersom

subjek-risk förocksådå storfinnsrättvist. Detföretagbedöma ett en
företagare.vissamissgynnakantivitet som redan,braarbetsskada fungerarpåindikationertidigaBevakningen av

medgå för länge smärtoranställda kanrisk förviss attfinnsdet enmen
problem.de harde visarinnan att

dettaochsamråd med FHVirehab-åtgärder bör görasPlanering av
utnyttja kompetensenmåsteformaliseras.inte Köpmannenarbete behöver

fall.i dettahos FHV
25%medtypfalltilluppgifter ettmeningsfullabutiken kanl geman

haruppgifterna,tid hittaarbetsförmågan. kan attDet ta mennedsatt
gå lösa. Manså detbör atttill arbeteinställningpositivenpersonen arbetsförmåga.nedsättningen ifå lönebidrag motsvararmåste dock som

arbetsförmåga,nedsattpå någon medaldrigButikschefen har stött men
halvtid.påarbetabaraattfysisktrekommenderathan har personersvaga

brahadärigenomoch de bördeltidarbetarpersonalendel enEn stor av
omfattning.i fullarbetainte kanförståelse för sompersoner

tillstimuleralösning.bra AttingenföretagareSanktioner är enga-mot
förmåste visaviktigaste kan göra. Mandetoch är manansvargemang

anställda.och för debåde för demviktigarbetsmiljön ärföretagarna att
skainföra.olämpligt Hursvårt och attkostnadsansvar ärdirektEtt

jobb ochFolk byterarbetsrelaterade.besvärvissa ärbevisakunna attman direktdet Att lägga ettbeaktakunnapå fritiden, hur skaskadar sig man
omöjligt.heltpå enskilda företag ärkostnadsansvar

Slårutsträckning.gå konkurs idå i storSmå företag kommer att man
vissa fall kaneventuellt fungera. Idetpå branscher kanhelaansvaretut

länsvis indel-ochbransch-fungera,indelning texmindrekanske ännuen
ning.

infor-redanfungerarfrån chefer och kollegortill arbetsskadadeStöd
vissaoch där skullelångtidssjukabortglömmadock lättmellt. attDet är

hjälpa.kanske kunnarutiner
mindre företaget.fördel för detpersonalenAllroundkunnighet hos är en

Dåmångkunnighet. skullekunde premieralönemässigtbraDet manvore om
på flerkassaarbetetfördelatroligen kunnatex personer.man

hittadockarbetsmiljö bra. gäller atti DetUtbildning chefer ärav
kunskapernavidareutbildning ochför atthar intresse sompersoner som

också i butiken.kan tillämpaslärs ut
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ICA-BUTIKEN AB

ICA-butiken AB daglivarubutikär i centrala Stockholm. Butiken haren
allaöppet veckodagar. ICA-butiken arbetsplatsinriktadär vilket innebär att

säljer färdiglagad och färdigbreddamat smörgåsar och mindreman mer av
köttt och mjöl. Köpmannen andelentror färdiglagadattav ex mat

kommer ökaatt när slårrestaurangmomsen igenom och rikskupongemanär
kommer bort.

ICA-butiken AB tillägs 100% den köpmän föreståndare.är Bu-av som
tiken omsätter 10 miljoner kr och enligt köpmannen får jobba hårt förman

klara lönsamheten.att ICA-butiken AB är medlem i SAF, vilket kravär ett
för ICA-butik. ocksåMan är medlem i Stockholms köpmannaföreningen och
i lokal hyresgästförening.en

ICA-butiken har 4 heltidsanställda och deltidsanställda,3 även köpman-
arbetar i butiken. Två de anställda organiseradeär inen Handels.av En

de anställda arbetar huvudsakligen i kassan och huvudsakligenav ien
köttdisken, de övriga roterar mellan olika arbetsmoment.

De anställda har fast månadslön bonus. Tvåutan har dessutom en
svinnersättning kan innebära hundraett kr i månaden. fårsom Manpar
betala de anställda något utöver avtalet, 300 kr.ca

Medelåldern förhållandevisär hög, den äldsta årär 60 och den yngsta
år.är 26 Det svårtär rekryteraatt personal ICA-butiken har prak-men

tiskt ingentaget personalomsättning. försökerMan undvika att rekrytera
allt för Frånvaron låg,är mycket dagar14 år.unga. ca per

Arbetsmiljöstatus
Enligt köpmannen är personalutrymmet för litet och trångt, speciellt då
två rökare.är I övrigt har rationella lokaler för ligga i inner-attman
staden. Alla lokaler ligger i planett och har lastbryggaäven iman enplan, vilket gör att kan undvikasamma lyft.tunga Tunga lyft i formman

drickor och mjölk utföres de tvåav imännen butiken. Kassaarbetetav är
inget problem.större Något rån har heller inte förekommit. För und-att
vika det så arbetar aldrig och till aldrig haman attensam man sermycket i kassan.pengar

ICA-butiken har inte drabbats några arbetsolyckor. Handlaren harav
själv skurit sig på skärmaskinen. Man har heller inte haft några långtids-
sjukskrivningar.

finnsDet skyddsombudett på arbetsplatsen hon har inte gjort någramenpåpekanden. Det finns regionaltett skyddsombud besöker arbetsplatsensomgång år. Handlaren verkar betraktaen per det regionala skyddsombudet
myndighetsrepresentant.som Handlarenen åtgärdathar påpekandeett somhan fått angående brytare på bandsåg.en en

ICA-butiken är inte medlem i någon företagshälsovård, det har inte varitaktuellt, City-aktuen finns i närheten ifall det skulle inträffa något. Manhar inte heller haft något behov den tekniska biten i företagshälso-av
gååqelêutan det regionala skyddsombudet har dengett service harsom mane ov .
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stel, vilketlite60-årig kvinna anställd ärICA-butiken finnsHos somen
på henneskan beropå kassaarbetet, ävenberoenligt handlaren kan men

kondition nedsatt.ärallmänna som

då flyt-lyft,miljöproblemetdetEnligt skyddsombudet tungaär stora man
lyftanvis-svårt lyfta enligtoch kartonger. Det är attbackar storatar

svårtdetotympliga och attoftast och ärningarna. Kartongerna är stora
Skydds-överviktig.särskilt liteböja på benen ärlyfta att om mangenom
medproblemanställd harmed ochombudet har haft problem ryggen en

på lyft.förmodligen berorvilket tunganacken,
så i kassan. Omsitter inte längeinget problem,Kassan är större man

på chefenså i klocka och kallarringerupptäcker Snattare man enenman
Är så låteroch hotfullfår det Snattarehand storsnattaren.ta enomsom

honom kassan.passera genomman
årför sedan.har moderniserats 10Lokalerna rationella, deär

någon arbets-aldrig drivitingen utbildning och harSkyddsombudet har
regionala ombudet.aldrig träffat det Hanmiljöfråga. Skyddsombudet har

någon arbetsmiljöfråga enligt vaddrivitvarit där har inte hellerhar men
Skyddsombudet känner till.

år haftICA-butiken under de fyra hanhar inte besökt ABYrkesinspektören
hinnerså han i baraArbetsbelastningen hög stort settdistriktet. är att

på honom.de företag kallarmed besökaatt som
proble-och urlastninggäller för innerstadsbutiker ärGenerellt att

trånga och iblandförekommer lyft i ävenmatisk. utrymmenDet tunga
vanligt problem.Kassaarbetetbärande i annatär etttrappor.

på förslagSynpunkter GD-gruppens
rehabiliteringsarbetet myndig-det hindret iEnligt köpmannen är stora
tillbaka till arbetsmarknaden.gäller lotsa demheternas tröghet detnär att

ineffektiva administrationen i stadsapparaten.Den
hinder den drabbade har ekonomiär när ärEtt annat att samma man

går till jobbet och arbetar.hemma närsom man

inget behov systematiskt arbeta med sjuk-uppleverKöpmannen attav mer
lågfrånvaron. sjukfrånvaron och mycket välsammanlagdaDen är vetman

någon sjuk.vad problemet är när är
frånvaronFrånvaron praktiskt ingenting,kostar taget man parerar genom

in på fler timmar. Ofta ordnarplocka de deltidsanställda den äratt som
dåsjuk själv gäller vid ledighet. kostar handlarenersättare Deten samma

såsemesterlöneersättning ibland kan han klara sig iutan ersättaremen
slutändan jämnar det sig.ut

positiv till utformning för förbättringKöpmannen planerär av av ar-
betsmiljön. inte detHan kommer beröra det företagettror att att egna
eftersom klart ligger för hur butik i innerstadenöver gränsenman en ser

Enligt mångaköpmannen det butiker i Stockholms innerstad harut. är som
dålig arbetsmiljö. företagen eko-stängts Köpmannen saknarattpga menar

nomiska åtgärdaför arbetsmiljöproblem. åatt andrastörre Menresurser
sidan finns mångadet för butiker i innerstaden så det kan branog vara
med sanering, minskar konkurrensen.en man

det gäller rehabiliteringsarbetet så finnsNär det inget behov av en mer
systematisk uppföljning sjukfrånvaron. Köpmannen känner sina anställdaav
så väl något på gång. någon fåratt vet när är Om problemman av ar-

så fårbetet använda förnuft och försöka hitta andra arbets-suntman
uppgifter och hjälpa den drabbade med de arbetsmomenten.tunga finnsDet
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inget förhindrar omplaceraratt anställd, endast charkdiskensom ärman en
låst och kräver speciell kompetens.en

det gällerNär att arbetsplats för arbetsskadad så detåranpassa en en
knappast några ekonomiska problem. praktikenI gör bedömningman en om

vill ha kvar dåoch det ingetär problem kanskeattman personen satsa 50
kr på000 anpassning. de jobbat årHar 10 i företaget såen vet man om

de bra dåär och dessagör satsningar.man
någon fårOm nedsatt arbetsförmåga så går det ordnaatt meden ett

deltidsarbete. Det gäller hitta lämpligatt ersättare eller någonatten av
de andra deltidsanställda gåkan till heltid. Om det gällerupp en som
varit anställd sålänge kan tänka sig han jobbaratt heltid fastman man

fårinte full arbetsprestation.ut beror påDet vilka sociala relationer man
har till den anställde och vill ha kvar denom man personen.

detNär gäller inatt arbetsskadad utifrån,ta inte haren som man an-
tidigare såställt år restriktiv. Förmodligen så blir det fråganman mer om

provanställning. En nedsatt arbetsförmåga förutsätter då lönebidragen ett
för skaatt anställa den Ett lönebidrag skulle under-man ävenpersonen.
lätta återtaatt redan anställd med nedsatt arbetsförmåga.en

detNär gäller sanktionssystem så är bygger påett system bedöm-som en
ning frånvaron orättvist. Man kan drabbas långtidssjukav och detav en

slåskulle orättvist. Då detär bättre med bedömning varje enskilden av
butik. inteDet är orimligt yrkesinspektionenatt står för sådan bedöm-en
ning.

Köpmannen positivår till obligatorisk företagshälsovård.en

Köpmannen har tidigare arbetat inom KF och har då fått gedigenen ar-betsmiljöutbildning försorg.KF:s gåttharHan flera arbetsmiljö-genomÄvenkurser. inom ICA erbjuds sådana kurser han har inte käntman men
något behov gå sådan.att skulleHan kunna tänka sig gåav atten ytter-
ligare några dagar arbetsmiljöutbildning för fräschaatt sina kunskaper.upp
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RESTAURANGEN AB

lunchserveringmatlagning samtochmedarbetarl restaurangen avman
för vin-barKvällstidnågon öppnarinte mat.körmiddag. Man ut man en

exklusiva i staden.tillhör despritutskänkning. Restaurangenöl- och mer
Alla anställdaorganiserad i SAF.ochRestaurangchefen ende ärägareär

finns 10Sammanlagt sti Hotell- ochorganiserade Restaurang. an-är
kvinnor,servitriser 1 st restaurang-män,kockar 3 stställda, 3 st

man.diskareochmankvinna l stbartenderskvinna, 2biträde st
år.21-27mellanPersonalenheltidsanställda. är7motsvarar stDetta ung,

omgångenden första ersattabsoluta tal högPersonalomsättningen iär var
Personalenhos konkurrenterna.ändå lägremånader, den änärinom 8 men

erbjuds.på löner deberoende deolikaflyttar mellan restauranger
rela-månad, OB-tillägg.plus Enkrnormalt 8.800kock tjänarEn perca

månad.kr Entill 20.000totalt kommakock kan docktivt bra percaupp
sedanmånad. dettta kommerTillgrundlön7.800 kr iservitris har per

uppskattnings-tillmånad den totala lönenökarunder bradricks, vilket en
kr.vis 12.000ca

planeradeutrustad. Lokalernaoch modert årnybyggdRestaurangen är
påRåvarorbra. levererasoch fungeraraktuella verksamhetenför den mor-

för-in dem ochvarifrån personalen plockarkällarens lastbryggatillgonen
långt möjligt.så detbereder matlagningen är

stressigtintensivt ochförväg. ArbetetBeställningar dag i ärgörs en
självapersonalenvid 14-tiden kankommer,innan matgästernastrax men

middagspassetförbereda införsedan städalunch och samtäta somupp
pågår till midnatt.kl ochbörjar 18.00

bemödar sigintensiva eftersomKontakterna med matgästerna är man
också väbesökttrivas under besöket. ärska Restaurangengästernaattom

efterbefarar den kan försämrasEkonomin god,menoch populär. är attman
införande 1990.momsens

Arbetsmiljöstatus
arbetstidernai kombination medRestaurangchefen bedömer äratt stressen

påAndå det bara fredagardet allvarligaste arbetsmiljöproblemet. är som
någon Dåegentlig nattverksamhet. har till kl 02.00.har öppetmanman

bokningarnastressen kan dock till viss del bemästras att styraen genom
så belastningen så jämn möjligt. problem dockblir Ett är attatt casom

kommer oanmålda. Personalen vill arbeta40 gärna ängästerna merav
påtimmmar vecka. Kockarna speciellt pigga arbeta40 är att extra.per

få påServitriserna bär porslin kan besvär sida, i axel,vänstersom arm
någonoch så liten serveringsvagnar inteRestaurangen är att ärrygg. pass

lösning för minska problem. arbetstyngd sådetta Kockarnas högatt är
eftersom köket planerat för minska lyftär Denatt tunga etc. tunga mate-
rialhanteringen utförs i första hand varuleverantörerna. De störstaav pro-
blemen för den uppstårpersonalen de använder felaktig arbets-egna om
teknik, vilket lätt sker under Kvinnorna dock tillstress. säger de be-om
höver hjälp vid lyft.tunga
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Rökproblemen är mycket små jämfört med andra restauranger eftersom
ventilationsanläggningen braär utformad. Likaså bullerproblemenär små.
Ingen dans förekommer och musik spelas med låg volym mha band-uppspelare.

Restaurangchefen tycker hanatt känner till miljöproblemen väl och hur
ska angripa dem. Hanman tycker att arbetsmiljön braär vilket ocksåsjukfrånvaron indikerar. I genomsnitt ligger sjukfrånvaron på några få

dagar år.ochper person
Man bedriver inget formellt och organiserat skyddsarbete. Köksmästaren

fungerar slagsett skyddsombud,som han är registreradmen skydds-somombud.
Information arbetsmiljöfrågor får chefenom i första hand från dags-tidningar, frånäven SAF ochmen personalens fack. Branschinformationen
inteär speciellt omfattande.
Man är anslutna till någon FHV. Chefen har funderat i någrasådana banor och facket har ställt några krav på anslutning.Kontakterna

med harYI fungerat bra och skett i samband med ritningsgranskning ochlokalkontroll.

Det regionala skyddsombudet betecknar Restaurangen AB typisksom enrestaurang för lunch- och kvällservering. Man har korta transportvägarfrån kök till gäst. Företaget använder serveringsvagnar, harmen manförhållandevisett lätt porslin. Den enda kritik haft företagetmotmangällde ventilationen i köket. Företaget åtgärdade direkt de klagomål somRSO hade. Det regionala skyddsombudet att Restaurangenanser AB har enarbetsmiljö är klart bättresom än vad gäller för branschen isom genom-snitt.

Yrkesinspektionen bedömer företagetatt har arbetsmiljö bättreären somän normalt för branschen. Lokalerna är bra och välplanerade. YI:s sam-arbete med restaurangchefen har fungerat bra.

Synpunkter på GD-gruppens förslag
Restaurangchefen detatt generellt inomanser restaurangbranschen finnsstora problem med korttidsfrånvaro och detatt till viss del beror på attläkarna alltför mycket litar på patienternas uppgifter och åsikter.egnaProblemen skulle kunna minskas med striktare läkarkontroll.en
Chefen inga större problemser i följaatt sjukfrånvaro, arbetsskadoruppoch skadekostnader. Uppföljningen borde kunna göras någrautan störremerkostnader och det bra att ha påvore vad frånvarogrepp egentligenkostar företaget.

Förslaget med branschvärden är mindre bra eftersom det knappastkommer kunnaatt sågöras att det slår rättvist. Då är det bättre med enbedömning företaget någonav utomståendeav sakkunnnig. Subjektiviteten ibedömningarna måste dock minimeras. Det kan också svårt att hittavaratillräckligt starka och självständiga bedömare inte låter sigsom tryckasned starka restaurangchefer.av
sjukfrånvaron speglar det beträffandemesta arbetsmiljön, inommensmåföretagen skulle komma påverkaattman anställda inteatt sjukskrivasig sjukskrivningen skulleom medföra sanktioner för företaget. Man skullekunnatex erbjuda betalning för inteatt sjukskriva sig.På restaurangen har informell bevakningman en varandra. Man haravett morgonmöte varje dag där aktuella problem behandlas, även olikabesvär personalen kansom känna gångEn månadav. harper ettman merformaliserat möte där olika driftsproblem behandlas. De flesta problemenklaras dock på informelltettav sätt.
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skadadeåtgärdsplaner förrehabilitering ochklarlägga behovAtt varav
någon anställd medhan inte haftför restaurangchefen eftersomfrämmande

insatser. har dock lagtsådana skador det fanns behov Manatt upp enav
får assisterande bartender.såarbetsrotation för diskaren hanatt agera

i arbetet och ökat trivseln.minskat ensidighetenharDet
svårtfrån uppgift tillomplacera olikaAtt annnan varpersoner en en

på till-varandras syssloreftersom personalen inte kan utföra ettgöraatt
behålla exempelvisfullt möjligträckligt bra detDäremot attsätt. envar

det fullt möj-40%. Med ändrad arbetsteknikskadad servitris typfall är
sådan Produktiviteten får dock intenormal insats.ligt för att göraen en

på trunkkassa.låg eftersom personalen delar Enbli för en gemensam
medriskerar attbli arbetsgemenskapen. Entärande utstött personperson ur

också eftersom arbets-produktivitet kan eventuellt25% lägre accepteras
igen det intebelastningen varierar och därför hämtaattutrymme somger

hunnits under toppbelastningarna.med
så utbildning,inte skadad kan med löne-omplaceraKan man en person
rehabilitera vederbörande.bidrag, inom företaget bra sätt attettvara
för arbetsskadade mycketKonsekvenserna direkt kostnadsansvar ärettav

svåra bedöma.att
fungerat personalBefintligt sanktionssystem, har bra.YI, YI:s är

däremot och mindrekunniga och har nödvändig auktoritet. Facket är svagt
restaurangchefer detta och medvetet försummaseriösa kan dra nytta av

arbetsmiljön.
någoni dagsläget problemoch chefsstödet fungerar bra harKamrat- om

förstår produktivitetsproblem föri arbetet. Personalen och accepterar
något någon blinyanställda och för den har fysiskt handikapp.Skullesom

långvarigt sjuk skulle det dock säkert lätt glömma bort kon-attattvara
trollera hur den anställde det.har

svårt kunna variera arbetsuppgifterna för personalen.Det är Manatt
påhar höga krav hur arbetet ska utföras och specialistorganisatlnen är en

följd detta.av
Utbildning chef arbetsledare i arbetsmiljöfrågor bra,och är ärav men

måsteden hela tiden till omfatt-företagets behov. acceptabelEnanpassas
år.ning dagär l Inteca per mer.

Chefen har inte anslutit företaget till någon kanskeFHV, attmest pga
han för lite vad det innebär och rädd för kostnaderna förvet ärom en
anslutning. gåbör och informeraHan FHV sin verk-att utanser mera om
samhet.
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STOCKHOLMSHOTELLET AB

Stockholmshotellet AB bedriver hotell- och restaurangrörelse l en av
Stockholms förorter. ingårStockholmshotellet iAB hotellkedjastörreen

finns i landet. organiserat irunt Företaget är SAF och domsom om an-
ställda medlemmar iår Hotell- och restauranganställdas förbund.

Stockholmshotellet AB har 35-40 anställda. Företaget leds av en an-
läggningschef till sin hjälp har hotellchef och restaurangchef. Isom en en

finnsrestaurangen 7-8 kockar och kallskänkor inklusive köksmästaren.
Vidare finns diskare,3 3 restaurangbiträden och 6 servitriser ävensom

baren.sköter På finnshotellet 6-7 hotellstäderskor och lokalvårdare vars
arbete leds husfru. finnsDet 4 receptionister arbete ledsav en vars av en
receptionistchef. Vidare finns kontorist, fastighetsskötare ochen en en
konferansvärdinna.

Genomsnittsåldern hos de låganställda och liggerär mellan år.25-30
Peronalomsättningen hög,är sin gångomsätter personal ungefärman en

år. När det gäller städning, lokalvård och disk genomströmningenärper
därstörre, kanske tvåpersonalen gånger år.omsätter Städ- ochman per

diskpersonal svår fåär förortatt ingen invandrarförorttag Denna såär
därför svårtdetär rekrytera folk.att

De anställda har månadslön eller timlön och del har servicelönen
dricks. Hotellstäderskorna har bonussystemett bygger på antaletsom
närvarodagar. Om närvarande månadär ll dagar så får 100man per man

i bonus,kr dagar12 kr,200 13 dagar 300 kr till 1000 krger ger osv upp
i bonus.

Lönenivån påhögreår än landsortshotellen inom koncern. Recep-samma
tionistema den enda yrkesgruppär går efter avtal, de övriga harsom
någon form överlön. I restaurangdelarna arbetstidenär mellan på07.00av

och till på23.00 kvällen, förutom baren tillär öppen klmorgonen som
24.00.

Arbetsmiljöstatus
Enligt anläggningschefen har Stockholmshotellet följandeAB arbets-
miljöproblem:

Restaurangen; halkrisk, risk för skärskador och risk för brännskador.

Hotellstädning; förslitningsskador arbete i trånga utrymmen.pga

Företagsledningen åtgärdatatt har arbetsmiljöproblemen så långtanser man
det möjligt.är köket måsteI skära och gårvärma, det inte att göraman
så åtmycket det. Man har halksäkra golv de fungerar inte i allamen
åägen.Man har skaffat automatisk skärmaskin för minimeraatt skäran-en

et.
l samband med och ombyggnad går det att ta hänsynny- större till

stådpersonalen i samband med val inredningen. börMan intet haav exhela spegelväggar i badrummet. Möjligen skulle kunna undvika heltäck-man
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harpå dem med trägolv. Företagetochningsmattoma ersättarummen
i form effektiva dammsugare.tekniska hjälpmedelmoderna av

viktStockholmshotellet AB läggaanläggningschefen försöker storEnligt
får.hand de invandrareförsöker Manpå den sociala biten och ta manom

mån kvar länge.de ska stannaär attom
arbetsmiljöarbete.bedriver inget organiserat DetStockholmshotellet AB
Skyddsombudet finns iskyddskommitte.skyddsombud och ingenfinns inget

iblandoch hon kommer ochpå hotell inom koncernenstället ett annat
på Arbetsmiljöarbetet leds idetta hotell.tittar till verksamheten även

får direktivfrån och Stockholmshotellet ABcentralt koncernkontoretregel
frånså koncer-exempel kom centraltvad ska Somgöra. ett manom man

bytte freon i kylsystemet.ochnen
Restauranghälsan. Därigenom harStockholmshotellet medlem iAB år man

läkarvård. kommertillgång och allmän Restauranghälsantill sjukggymnast
år deoch kontrollerar hälsan hosdessutom till företaget 1-2ut ggr per

fanns någon skydds-kände inte till detanställda. Företagsledningen om
ingenjör.

några olycksfall.inte drabbats arbetssjukdommar ellerharFöretaget av
långt i tiden, lett tillfinns långtidssjukskrivning, tillbaka harDet son1en

Då förslitningsskador städerska.sjukpensionering. handlade det hos enom
högriskgruppEnligt anläggningschefen restaurangbranschen normaltår en

frånförskonad problem. kort-Stockholmshotellet har varitAB Det ärmen
för företaget.tidssjukskrivningen, dagar, problemet1-3 ärsom

någon yrkesinspektionen under dehar inte haft kontakt medFöretaget
två år anläggningschefen har arbetat chef.som som

miljöfrågorEnligt huvudskyddsombudet finns det inga för närvar-som man
på dåligpersonalomsättnlngen beror inte miljöande driver. högaDen utan

svårtpå låga omplaceringar inom företagetlöner. närDet är att göra
någon ådragit flesta arbetsuppgifter fysisktsig arbetsskada. De ären

stressiga. försöker dock ordna med lämpligaellertunga Företaget att ar-
betsuppgifter vid arbetsskada enligt huvudskyddsombudet detären men

gåförmodligen bättre omskola sig kvar.att än att
Enligt huvudskyddsombudet har Stockholmshotellet ungefärAB samma

påstandard sin arbetsmiljö andra hotell.som

Enligt yrkesinspektören finns för närvarande inga anmärkningar Stock-mot
holmshotellet AB. Att företaget saknar skyddsombud skall bak-motses
grunden svårtHotell- och restauranganställdas förbund har rekry-att att

medlemmar skyddsombud.tera som
Yrkesinspektören bedömer Stockholmshotellets arbetsmiljö normal försom

branschen.

påSynpunkter GD-gruppens förslag
Stockholmshotellet AB har ingen systematisk uppföljning frånvaron. Närav
någon sjuk så skall han eller hon ringa till sinår avdelningschef och med-
dela det. Avdelningschefen frågar vad det fel såför och försökerär man

långuppskatta frånvaronhur kommer bli.gemensamt märker fortatt Man
någondet frånvaroär har systematisk dåoch ingriperom som en man

direkt. råderDet ganska på påett grupptryck närvarandestort att vara
grund arbetet organiserat i någon såatt är Om borta drabbasteam. ärav
de andra i Enligt anläggningschefen behövs ingen ytterligaregruppen.
systematisk i uppföljningsarbetet. såFöretaget litetär har braatt man
överblick på frånvaron.

Anläggningschefen inte hellertror det kan bliatt aktuellt att göra
planer för arbetsmiljöarbetet då åtgärdardirekt de problem finns.man som
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Anläggningschefen positiv till med riktvärden förär branschen.systemet
det företaget kommer påHan att ligga klart den positivaattanser egna

sidan dessa riktvärden.om

det gäller rehabiliteringsansvaret såNär anläggningschefen hantror att
har bra blick förslitningsskadorna.över har bra kontroll påManen en
hälsoläget och ganska snabbt någon påvet förslitas.är väg Om detattom

städerska har ryggproblem så hänvisarär henne till Restau-en som man
ranghälsan. omplacering förmedlingen svår,En år städerska kanen som
dålig svenska svår påär placera andra arbetsuppgifter.att Möjligen kan

hotellstäderska övergå till allmän lokalvård. harFöretageten mera om-
placerad gravid under graviditetstiden, enligt anläggningschefen detären

det enda försök har gjort. försöker utbilda yrkesgruppema såMannog man
de kan bli utbytbara. Restaurangbiträdenaatt ska kunna ochservera ser-

veringspersonalen gåska kunna in i receptionen.
Vi konfronterade anläggningschefen med rehabiliteringsfall därett ett

köksbiträde behöver arbetsplats.anpassad Han företaget böratten anser
kunna på sig kostnadernata för arbetshöjden påatt arbetsbänkar,anpassa
stekbord och liknande. krävs inga samhälleliga bidragDet utöver normer

sådanaoch information i här fall. möjligtDet koncernenär att central
skulle kunna bistå sådanmed information, det bra den kommen vore om
från samhället. Vi konfronterade honom med fall denäven ett anställde
efter rehabilitering endast har 752 arbetskapacitet. Enligt an-
läggningschefen bör företaget sådanäven acceptera anställning. Det ären
redan spridningstor i de anställdas arbetskapacitet. Det önskvärtnu vore
med lönebidrag frånett försäkringskassan för nedsättningen på 25% men
kanske inte absolut nödvändighet.en

det gällerNår att för rehabiliteringupprätta ett skulleprogram an-
läggningschefen kontaktta med Restauranghälsan eller koncernen centralt
för lägga sådant.att rehabiliteringsfall återkommerett När ett tillupp

såarbetet krävs ingen speciell motagarorganisation. Alla känner till pro-
blemet och det kan drabbavet att dom själva och kommer vadatt göra
dom kan för att underlätta arbetet för den återanpassas.skasom

Anläggningschefen positiv tillär obligatorisk företagshälsovård.en

Anläggningschefen positivär till självatt utbilda sig i arbetsmiljöfrågor.
Han skulle gå utbildning pågärna dagar sådanett erbjöds.en par om en

lO 10-0675
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ÅKERIET AB

Akeriet kör timmer åt skogsbolag och har gjort det underett stort en
längre tidsperiod. två modernaMan har lastbilar med tillhörande släp som

tvåskiftkörs i under veckorna.
bröder, två arbetar inom företaget.Företaget ägs tre Dessaav varav

två bröder 40% företaget vardera. tredje brodern 2024.äger Den ägerav
företaget finns två såI anställda manliga chaufförer bilarna kanatt ut-

tvånyttjas skift dygn. Administrationen sköts hustrun tillper av en av
och halvtidstjänst.ägarna Arbetsledningenmotsvarar skötsen av en av

ocksåägarna kör lastbil.som
Företaget har stabil och bra ekonomi grundlades brödernasen som av

Akerietfar, åkeriet.startade anslutet till Biltrafikens Arbetsgivar-ärsom
Åkeriföreningen.förbund tilloch anställdaDe organiserade iär Transport.

Personalomsättningen har varit låg.mycket chaufför slutade förEn ca
år1.5 sedan han fick jobbnär där han bara behövde arbeta på dagtid.ett

övrigt harI personalstyrkan varit oförändrad många år.under Agarna som
kör bil år43 respektiveär 47 gamla. anställda chaufförerna bådaDe är

år.30
De anställda avlönas arbetad timme. Lönenivån krtim70 underärper

Övertiddagtid och 80 kr under eftermiddagsskiftet. ökar timpenningen med
50%.

Övertidsarbetet för de anställda omfattar 100 timmar ochca per personÄgarnasår. övertid betydligtär högre och föranleds service- ochav repa-
Övertidsarbeterationsarbete under helger. mycket vanligt blandär

chaufförer i branschen och omfattar ofta år500-1 000 timmar ochper
Detta inte lagligtär och det finns betydande marknad försvartperson. en

lastbilstransporter.
Akeriet har relativt nybyggtett för lastbilar och släp. finnsDärgarage

också utrustning för enklare reparationer. Cirka hälften reparationernaav
och underhållet utförs själva.ägarna Resterande pådel utförs verkstad.av

finns ocksåI fikarum,garaget duschrum, tvättmaskin för personalen.etc

Arbetsmiljöstutus
Företagsledningen bedömer det finns tvåatt väsentliga arbetsmiljöproblem.

Tlmmerlastning med kran riskabeltär ett och ofta kallt arbete. Man
sitter relativt oskyddad bakom kranen och riskerar klämmasatt av
timmer. Klättringen och ned i kranen ocksåär riskabel.upp
Speciellt vintertid detär lät halka. Underatt vintern det ocksåär
mycket kallt sitta och lastaatt timmer i detute fria. Timmer-
lastning oftastär ett ensamarbete.

2. Hastigheterna på förute vägarna höga,är liksom trafikintensiteten.
Privatbilister förtar riskerstora och kör lastbilar mörker,trotsom
dimma, snö etc.regn,
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tillfinns dock klimathyttersvåra åtgärda.Båda problem Detdessa är att
och inte utprovadedyra, bort fraktkapacitet ärdekranarna, är tarmen

med vindskydd och el-istället försett kranarnatillräckligt. harMan
så gårskoteroverall det braAnvänder bara attuppvärmda stolar. enman

såensamlastningen säkrare ringerklimathytt. För göralasta utan attäven
efter lastnlng.varandra före ochman

låg, dagar ochsjukfrånvaron företaget mycket 4inom är ca per man
anställd och sjukpensionerades, detår. många år sedan slutadeFör menen

på arbetet.hälsoproblem enbart beroddegår inte hanssäga attatt
dåchaufförema informerasskyddsarbetethar inte formaliserat utanMan

olycksfallsriskerna. viktig-framföralltdå riskerna i arbetet, Denoch om
Dååtgärden inte driva arbetstempot. ökarförebyggande är attaste upp

riskerna för olycksfall. har inget SO ochmaskinskadoma, och Manstressen
eftersomTransporthälsaninga kontakter med RSO ellerhar heller man

hälsovårdenutnyttjat den vanliga ochdär. anställda haransluten Deär
så till kostargått bra, varför skulle ansluta sig FHVdet har man en som

fårinte vadmycket och vet utsom man man av.
haft vid nybyggnationen ochKontakt med har baraYI garagetman av

fårmiljöinformationenkontakten fungerade bra.den Den mesta man genom
också åkarevad andra skaffar förbranschtidningar och försäljare. Man ser

utrustning och vad fungerar bra.som

åkerietsvisste chaufförer har all-regionala skyddsombudetDet att en av
med i och axlar. chauffören har därför varitvarliga problem smärtor rygg

åkerietsjukskriven under långa perioder. hade föreslagit skulleRSO att
in kran med klimathytt, inte intresserade dettaköpa en men man var av

chauffören allvarliga problem. Nettokostnaden förhade hyttenatttrots
vid för arbetsgivaren. Arbetsgivaren saknarskulle ha 50 000 krstannat ca

utbildning och dåliga sitt arbetsgivaransvar.har kunskaper dettaTrotsom
åkerietbedömde höll ungeför miljöstandard övrigaRSO att samma som

företag i branschen.

mlljöfrågorna någotYrkesinmktlonen bedömer företaget sköter bättreatt
genomsnittet i branschen och intresserade arbets-än att ägarna är av

miljöfrågor. besökte företaget och inspekterade de då fär-YI 1984 nyss
digställda lokalerna.

påSynpunkter förslagGD-gruppens
Många arbetsskador fritidsaktiviteter,orsakas klassas arbets-av men som
skador arbetsgivaren inte får sanningen elleratt veta attgenom genom
han hjälper arbetaren anmäla skadan arbetsskada.attgenom som

Många människaor för dåligt tränade de fysiskt inaktivaär att ärgenom
på påarbetet och fritiden. leder sedan till arbetsskadorDetta även om
arbetsuppgifterna lätta.är

företagStora och samhällen anonymitet vissastora ger en som av per-
används skydd för missbruka sjukskrivningsmöjligheterna.attsoner som

Okynnessjukskrivningar förekommer knappast småi företag.

Man kostandema för arbetsskador återförasatt ska till de företaganser
där de uppstår. Problemet dethur ska utföras. Förmodligen måsteär man

någon form branschuppdelninggöra och fördela kostnaderna jämnt överav
branschen. orimligt småföretagDet ska betala enskildaär att skador, vars
kostnader skulle kunna slå litet företag. Differentieringenut ett mellan
branscherna kan ganska det måste objektivstor, bedöm-vara men vara en
ning ska ligga till grund för differentieringen.som

har ingenMan systematisk uppföljning och bevakning frånvaro,av
arbetsskador och kostnader relaterade till detta. finnsDet ingert behov
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eftersom problemen försumbaraär inom företaget. Det finns heller inget
behov utforma åtgärdsplaneratt för arbetsmiljön.av

Alla det viktigastevet att det lugnt,är att ta inte jäkta helautan
tiden tänka sig för i arbetet. arbetaAtt förutseende och påsamla sig
erfarenhet mycket viktigtär för arbetsmiljönatt bra för chaufför.vara en

företagetI har kontaktertäta med varandra och någon fårman om
besvär arbetet så kommer det fram tidigt. fårDen besvär anlitarav som
den vanliga sjukvården för få behandling.att

gårDet ha chaufföreratt med nedsatt arbetsförmåga i företaget.
Genom planering så kan tom acceptera baranoggrann man personer som
kan arbeta 75% vad normalt.är viktigasteDen egenskapen hosav som en
chaufför inteär hanatt transporterar timmer väldigt snabbt, han skautan
arbeta jämnt och lugnt så lastbilen inte Dåatt skada.tar blir drifts-
kostnaderna låga långaoch kostsamma stillestånd undviks. Om en egen
chaufför tillfälligt sjuk så fårär bilen hellre stå än plockar inatt man en
okänd chauffför kan orsaka onödiga maskinskador.som

Det är omöjligt att anställda uppgifter inom företaget. Mange nya
lastar och kör timmer och inget annat. Däremot det möjligtär labo-att

med olika arbetstider. Halvtidssjukskrivning och korta arbetspassrera är enmöjlighet det gäller begränsad period för rehabilitering.om en
svårtDet bedömaär vadatt direkt kostnadsansvarett skulle betyda när

inte hur förslagetsett utformat.är Förslaget måste dockman reducera
slumpen så tillfälligaatt skador inte slår företag.ut Eventuellt skulle enfördelning på branscher kunna fungera. Ett problem där åkarnaär att är
för isolerade sinsemellan. Troligen skulle det inte någotbli tryck påstörre
enskilda företagare åstadkommaatt miljöförbättringar. Förmodligen skulle

också kräva friskhetsintyg och hälsoundersökningarman innannoggranna
anställer chaufför.man en ny

finnsDet oseriösa företagare inom branschen. använder undermåligaDe
bilar med dåliga bromsar behövsetc. Det dock knappast något sank-nytt
tionssystem för få bortatt dessa företagare. Om polisen gjorde tätare tra-
fikkontroller så skulle de oseriösa åkarna sållassnabbt bort.

Företagshälsovård har knappast några fördelar framför den vanliga sjuk-
vården varför det felär att göra den till obligatorisk. Om den görs obli-
gatorisk så detär bäst den är Dåpartssammansatt. blir den ob-om merjektiv och neutral.

Det behövs ingen speciell arbetsmiljöutbildning. Riskerna i arbetet är väl
kända likasåoch hurvet olika problem ska tacklas. Sunt förnuftman
räcker långt.
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TRANSPORTFÖRETAGET HB

från början åkerirenodlat med mindre antal last-Företaget ett ettvar
bilar. har dock succesivt omformats till maskinentreprenadföretagDet ett
där lastning hjullastaremed dominerar verksamheten. dagsläget harstora l
företaget hjullastare, 2 grävmaskiner lastbil.15 st större 1st samt st
Hjullastarna används för k0l-, berg- och flislastning hos kunder före-som

långtidskontraktknutit med. utförMan alla maskinrepara-taget nästan
tioner i regi. Under vintern maskinerna i den enklaegen renoveras egna
verkstaden ligger i anslutning till kontor och personalutrymmen.som

Företagschefen till företagetär ägare handelsbolagär ettensam som
och anslutet till SAF. anslutet till ytterligareFöretaget föreningarär tre

trafiktillståndde olika innehas. anställda anslutna tillDe ärgenom som
Svenska Transportarbetarförbundet.

årsarbetareTotalt Medelåldernär 14 anställda, alla år.män. 30är ca
Chefen efter de såanställda ska allroundkunnigasträvar att vara som

möjligt. finns olika arbetsuppgifter,Det 7-8 beroendetyper mestca av av
de olika material ska lastas. Ungeför 90% arbetstyrkan klarar 2-som av av

på3 uppgifter bra klararett sätt. En alla uppgifter bra. Ettperson av
problem det mycket lång påär att tid bli bra vissatar att uppgifter.
Berglastning årskräver flera innan nåttlastare har sin maximalavana en
förmåga.

anställdaDe har fast timlön betalas 14:e dag.ut Presta-en som var
tionslön skulle med säkerhet medföra ökat slitage på maskinernaett och
därför sänka lönsamheten.

ÖvertidsarbeteArbetama tjänar mellan 70-80 kr timme. vanligt.är Iper
Över-genomsnitt arbetar timmar100-125 övertid år.ochman per person

tidsarbetet beror påfrämst kollastningen utförs under tidspress, dyg-som
kolbåtarnet runt, när lossas.

Chefen utför all arbetsledning iReparatörerna verkstaden harensam.
dock försteman kan arbetsleda vid behov. Om företaget rådhadeen som
så skulle anställa arbetsledare på heltid för avlastaatt chefen deman en
kortsiktiga ledningsuppgifterna.

Under det ingenär personalen Vintertidsommaren av som reparerar.
utför 40% arbetsstyrkan och UH-arbete. verkstaden enkelca ärav rep-
och funktionell. kan utföraMan 952; alla förekommande reparationer.ca av
Personalens semester är utspridd juni-augusti föröver ska kunnaatt man
hålla verksamheten i gång under hela sommaren.

Företaget har stabil ekonomi med braett överskott varje år. Denen
goda ekonomin beror främst att personalen braär och lyckatsattav manhålla kostnaderna.nere

Arbetsmiljöstatus
Miljöproblemen beror främst på de olika material hanteras. Damning ärsom
ett generellt problem. Flislastning medför exponeringtex för mögel och
mikroorganismer. Man har därför installerat luftreningsfilter och över-
tryckssystem på maskinhytterna. Maskinerna har också automatiska smörj-
ningssystem förarna bättre arbetsmiljösom tidigare.ger änen
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belastningsskador.utformade ochlastmaskiner braärDagens ger
förknippat medochUH-arbetet ävenoch tyngrekanDäremot vararep-

utanföruppstår arbetarmiljöproblemen närflestaolycksfallsrisker. De man
maskinhyttema.

belastande använ-inte specielltlastmaskinema ärKörningen om manav
arbetstiden10-302; utgörspå Cirkabackspeglarna rätt sätt.der avav

bakåtVrider huvudetspeglarna.då måste mhakörahackning och manman
användaallaskadad. Därför lärs attsjälvfallethackning blirvid man

effektivt.snabbt ochutförasockså arbetet skaförspeglar, attmen
anvisningar,nonchalera vissatenderarpersonalenproblem attär attEtt

skyddsglasögon vid smärg-alltid användaträskor,inte använda attatttex
åt. chefsvårt komma Somfenomen är attling är ettetc. Detta som

påpeka självklarheter.ochi längden tjatainte medorkar att omman
facktidskrifter därmiljöfrågor får chefen främstiInformation genom

ocksåFörsäljarnai omfattning.arbetsmiljöfrågor har ökatinslagen gerom
dockföreningarna bidraroch de olikainformation. SAFdel nyttighelen

avseende.med mycket i dettainte
medicinsk kapacitet. Detmed enbarttillansluten FHVFöretaget är en

komplettahälsokontroller genomförs. Denregelbundnabra ochfungerar
företaget.möjlighet anslutatill hadeförst sökte attFHV som man

något egentligt behovinteeftersom hartroligen lika braDetta manvar
samråd medsjälva iproblem löser brateknisk TekniskaFHV. manav en

på dettaskaffat bra förarstolar sätt.Bla harolika leverantörer. man
innebär.mycket väl vad detmaskinförare ochChefen har själv varit vet
formali-några år sedanformaliserat.Skyddsarbetet inte Förär var en

något behov.till det inte fannskom framsering aktuell, attmen man
arbetarna. Villså får detUppstår problem chefen direkt veta manav

så genomförs förslagenkonstruktiva förslagproblem och harförebygga
och handtag förarhytterna 10Exempelvis så räcken runtsnabbt. satte man

från detta.år direktiv ASSinnan det kom om
funnits. Chefen tyckerpå och har aldrigfinns inget SO företagetDet

Chefen intehar aldrig krävt det. hardet inte behövs och arbetarnaatt
några med sig fack eller personal,haft väsentliga problem utanvare

braLikaså har kontakterna med fungeratsamarbetet har fungerat bra. Yl
20-års period.tillfällen underde varit glesa, sammanlagt treäven enom

haft vettiga synpunkter.Yrkesinspektörema har varit kunniga och

ungefärföretagets miljöstatusregionala skyddsombudet bedömer ärDet att
genomsnittet.för i övrigt, varken bättre ellerbranschen sämre änsom

företaget erbjuder arbetsmiljöYrkesinspektionen bedömer äratt somen
typisk för branschen, bättre eller Företagschefen intevarken sämre. är

arbetsmiljöfrågor. Andå ochpositivt inställd till har kontakterna mellan Yi
på anställda ointres-fungerat acceptabelt verkarhonom sätt. Deett vara

ocksåserade sin arbetsmiljö, typiskt för branschen. besöktevilket Yiärav
företaget 1987.senast

påSynpunkter förslagGD-gmppens
Information det bästa medlet för förebygga arbetsskador. före-är Omatt

får tillgång till bra och billigt informationsmaterial på videotagarna tex
så kan alla inom företaget utbildas.

Att systematisera uppföljningen frånvaro, arbetsskador och kostnaderav
förknippade med det, innebära uppstårkan det tryck på de arbe-att ett

sjukfrånvarohartare eller skadar sig. Speciellt arbetsgivaren görssom om
direkt kostnadsansvarig. i och för sig bra påDet idé visa deär atten

uppstårkostnader och alla medvetna dem.göra administrativaDetsom om
merarbetet med uppföljning inte speciellt betungande.ären
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låg, dagar ochsjukfrånvaron bland personalen mellan 5-10är personper
på år.någon frånvaro flera Personal-anställda har inte haftår. Vissa

år. flesta anställda har arbetat iomsättningen anställd Deär perca en
år.mellan 5-13företaget

några arbetsbrist sades äldreår sedan hadeFör när person upp.enman
förtidspension. Uppsägningenförst och fick sedanstämpladeHan ett tag

fråga. hade undersamförstånd facket och iskedde i med Han ettpersonen
och kändeår hålla produktionskrav ställdesantal inte kunnat de som av

detta.
miljöåtgärder,kan positivt formalisera arbetet med attDet attvara

medvetandet arbets-ned åtgärdsplaner. Framförallt bör det ökaskriva om
ocksåpå så förbättringar.miljöbristema leda till kanoch Detsätt vara

får orealistiska önskelistor, med kravnegativt planerna formen texom av
måstedubbelbemanning Personalen eko-z-timmars arbetspass, etc. varaom

nivå.så på genomförbarnomiskt medveten krav hamnaratt en
sjukfrånvaron mått på arbetsmiljön, den likakan kanett menvara

frånuttryck för folk behöver vila sig arbetet. Detgärna ett attvara
också små företag kan komma i kläm inte harfinns risk atten om man

sjukfrånvaron. Dåjämnar tillfälliga i bör detett system ut topparsom
någonistället bättre med form miljöbesiktning där kunnig tjäns-vara av en

såbedömer och arbetsmiljön, avgifterna kan diffe-poängsätterteman att
fårrentieras mellan företagen. Tjänstemännen komma med konstruk-gärna

råd vid besiktningama.tiva
Även pålägger kostnader för arbetsmiljön direkt företagenutom man

så det ändå fåkunderna kommer betala höjda priser,är attsom genom
åtminstone några åtgärdertill börja med. Vi kan inte vidta kraf-att som

skulle förbättra arbetsmiljön. Vi dåtigt kan inte heller vinsten,ta av
företagetkommer inte leva vidare.att

Chefen träffar alla anställda varje dag, direkt eller via telefon. Olika
behandlas då,problem kroppsliga besvär. ifrånäven Personalen tidigtsäger

på såoch kan fånga påindikationer arbetsskador. Chefensätt man upp re-
kommenderar alltid den får besvär ska besöka läkare för diagnosatt som

behandling.och har hittilsDetta varit tillräckligt. inteMan har behövt
någon påomplacera grund arbetsskada. finns inga reträttjobbDet inomav

företaget och radikala omplaceringar därför omöjligaär nära att göra.nog
Chefen kan behålla eller anställla typfallacceptera att att med tillupp

25% nedsatt arbetsförmåga lönebidrag utgår i proportion nedsätt-motom
ningen. måsteDet dock vill för siggöra rättvara en person som annars
finns det risk arbetsmoralen Likasåatt skulle förfalla. skulle deen an-
ställda kollega med nedsatt prestationsförmågaacceptera och rätten en
inställning. Problemet i stället kundernas attityd.är vill alltidDe ha en
mycket bra, högproduktiv förare och det kommer bli svårtmycketatt att
få dem förareatt med arbetshandikapp.acceptera Kunderna kan också

besvärliga i avseende. Helst personkeminett annat ska stämmavara
mellan förare och kund innan kunden uppfattar föraren bra.som

företaget åläggsOm formella åtgärdsplanerupprätta såatt detgör man
givetvis, det blir kunderna får betala merarbetet. Själva formali-men som
seringen kan knappast det väsentliga. Om åläggs direkt kost-ettvara man
nadsansvar påverkakan så lämpligaupprättar planer för attsom man man
hålla kostnaderna. Sådana planer har redan för andra kostnads-nere man
slag och arbetar utifrån dem, de inteäven nedtecknade påärman ettom
speciellt sätt.

Något sanktionssystem behövsnytt ej. Det räcker med nuvarande YI och
de tillämparatt de föreskrifter finns. fåDe ytterst oseriösa före-som

finnstagare i branschen har ingen betydelse för helheten.som
För att arbetskadad ska få verkligtett stöd chef och kollegor såen av

måste han ha de rätta personliga egenskaperna. måsteHan vilja göra rätt
för sig, kommer han inte att Stödetannars accepteras. kan ha olikasen
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frånutseende fall till fall. kan inteMan ställa schabloner för hurupp man
ska stödja enskilda Dåspeciellt inte känner dem väl.när ärpersoner, man
det bästa använda förnuft.att sunt

Företagshälsovården bör obligatorisk. rimligt deDet är attvara an-
tillgångställda har till medicinsk undersökning och behandling. tek-Den

niska företagshälsovården kan lättare eftersom självutanman vara man
åtgärdakan tekniska brister. någotskyddsingenjör ska kunnaFör att haen

måstekomma med hanatt ha mycket god branschkännedom. Annarsen
riskerar han komma orealistiskamed förslag. också viktigtatt Det är att

enbart rådgivande.ska bör ocksåFHV i fortsättningenFHVvara var
finnspartssammansatt. Annars det viss risk den missbrukas denatten av

ansvarig för den.är ska objektiv, det mycket viktigt.FHV ärsom vara
bör renodla sin tillsynsfunktion.YI har kompetens för dettaDe men

för rådgivning.kvalificerad
företaget premierasInom redan de mångkunnigaär mestpersoner som

och villiga olika arbetsuppgifter. flestaatt ta anställdaDe accepterar nog
detta. Facket däremot inte intresseradeär klar lönedifferentiering.av en

Utbildning chefer i arbetsmiljöfrågor positivt, självär bereddär attav
dagar år på sådan2-3 utbildning.satsa per
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STÄD NORR ABI

stad ii medelstor norrländskStäd i städföretagAB år ett somnorr en
trappstädning. Ibland förekommerbedriver butiks- ochhuvudsak kontors-,

golvvård.byggstädning, fönsterputs ochäven
samtliga civilekonomer.och drivs syskontre ärFöretaget ägs av som

från tvåövertagit företaget de tidigarehar nyligen ägarna. EnDessa av
åtbokföringen företaget varförhade tidigare sköttde ägarna mannya

fader tidigaregod företagets ekonomi. Syskonens harhade kunskap om
innebär harstädföretag med anställda vilketdrivit 150 attett man enca

medlem i SAF.viss branschkunskap. Företaget är
deltid.anställda vilka flertalet arbetarStäd i har 25ABnorr ca av

heltidsekvivalenter det 14-15 anställda.Omräknat till Fem ärmotsvarar
årMedelåldern ligger mellan och ungefär hälf-övriga kvinnor. 30-35män,

svårtfackligt organiserade i Fastighetsanställdas förbund. Det ärärten
personal, hälften de anställda invandrare.rekrytera äratt änmer av

liksom företaget, kännetecknas hög personalomsättning.Branschen, Detav
kärntrupp arbetatfinns har länge.en som

Frånvaron 10-1525. långtidssjukskrivenrelativt hög städerskaär En är
på låtemed nackbesvär. Företagsledningen funderar henne bli arbets-att

påledare deltid.
två samlas på företaget varjeStädarna kan indelsas i Engrupper. som

för sedan i till de olika arbetsplatserna.att transporterasmorgon grupper
städområde,kategori har fast trappstädning.texEn ett egetannan som

påeller hon arbetar och oftast kvällstid. sköter detHan De mestaensam
själv och har lite kontakt med företaget.

någotLöneformen timlön varierar med anställningstid. Timlönenär son1
drygt kronor plus tillägg för obekväm arbetstid.är 50

städjobb sker fasta kontrakt oftast påStörre bygger offert.mot som en
Mindre städjobb debiteras timtid. arbetar i konkurrens-mot Företaget en

bransch har enligt god lönsamhet.utsatt ägarnamen
Enligt de arbetar företaget med gamla städmetoderägarna och harnya

få maskiner. Ambitionen förvandla företaget till moderntär att städ-ett
företag.

Arbetsmiljöstatus.
Eftersom företaget bytt såhelt nyligen hade inte såägare i hög gradman

sig in i vilka miljöproblemsatt finns. Följande problem nämndes ochsom
kommenterades.

Belastningsskador. Dessa motverkas den höga personal-av
omsättningen. Belastningsskadorna kan reduceratror attman man

införa bättre arbetsmetoder,att tex käppatt ersättagenom genom
och med modernatrasa moppar.

2. Kemikalier. det dagligaI arbetet används kemikaliersvaga men
ibland förekommer starka kemikalier.även Städarna skyddar sig
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användersamband medgummihanskar och i mattvättalltid med man
ansiktsmask

någothelleroch det finns inteskyddsombud vid företagetfinns ingetDet
skyddsarbete.organiserat

företagshälsovårdscentral.anslutet till Genom attFöretaget år manen
Kostnaderna 6-erfarenhet hur det fungerar. ärhar ingenär man avnya

företagsledningen inte uppleverår, vilketanställd och700 kronor somper
dyrt.särskilt

Generellt förbesökt Städ iskyddsombudet har inte AB.regionalaDet norr
personalomsättning. byterhar hög Företagenbranschen gäller att man

betraktarår. Många deltid ochgenomsnitt arbetararbetskraft i vartannat
lågorganiseringen därförextraknäck. fackligastädyrket Den ärettsom

speciellt problem vidsvårt skyddsombud.det rekrytera Ettoch attär
fåsvårigheten för det regionala skyddsombudetentreprenadstädning attår

tillträde till arbetsplatsen.
ocksåför gäller arbetet mycket EnGenerellt branschen är tungt.att

Golvvårdarbetsskada år.i genomsnitt utvecklat efterstäderska har 5-7en
fårpå bära omkringsärskilt arbetsmoment grund attär ett tungt av man

golvvårdsmaskiner.tunga

företaget helt saknar organiserat arbets-Yrkesinspektören ettattanser
förordning företagetmiljöarbete. saknar kunskap lag och ochMan om

skyddsombud. Städutrustningen gammal och sliten.saknar är
arbetsmiljöstandardEnligt yrkesinspektören har företaget ären som

Städ i harklart den för företag, ASAB. ABsämre än stora typav norr ca
på så företag påanställda och kan ställa krav25 ett stort ettpass man

arbetsmiljömedvetande.bättre

påSynpunkter förslagGD-gruppens
Företagsledningen ställer sig positiv till systematiskt arbetsmiljö-ett mer

någraarbete och inte det blir problem med kontinuerligt följatror att att
frånvaro och arbetsskador och relatera dessa till kostnader förävenupp

företaget. det blir nödvändighet arbeta medMan tror att arbets-atten
miljöfrågoma på få behållaplanerat för arbetskraft i fram-ett sätt att
tiden.

Företagsledningen ingen nackdel i någondet utvecklas formattser av
riktvärden för branschens arbetsmiljö och har inget kostnadernaemot att

påfördelas differentierat skulle leda tillett sätt. Detmer snarare en
påkonkurrens lika villkor. vill dock inte bliMan utlämnad till bedöm-en

ning från Yrkesinspektionen i samband sådanmed differentiering. Manen
ställer sig också skeptisk till differentiering från-avgiften utifrånen av

kan missgynnaDet bransch med andel kvinnorstor ärvaron. en som
hemma sjukamed barn.

Företagsledningen inte det någontror krävs systematiskatt uppföljning för
tidigt spåra arbetsskador.att Det krävs personligär relation tillsom en

sina anställda. Vid företag bör denstörre ske via arbetsledaren. Ett pro-
blem blir då de arbetar med kvällsstädnlng då dessa arbetar själv-som
ständigt och har lite kontakt med arbetsledningen.

konfronteradesFöretaget med hypotetiskt rehabiliteringsfallett som man
trodde skulle svårtbli återanpassa.att blir svårtDet placeraatt en
städerska med nedsatt arbetsförmåga i finnsDet lättare städ-en grupp.
uppgifter då blir arbetsbelastningen påstörre övriga gruppmedlemmar.men

ensamjobbEtt möjligt företagsledningen vill helst undvika denvore men
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nedsättningenarbeten. Omde ofta tungaoch dessutom ärarbetetypen av
ordna.så går lättaredeltidsarxställning det attmedlösaskan en

desituationen,inte förändraskullelönebidragErsättning i form ettav
återstår lösa.problemenpraktiska att

övergår till arbets-arbetsskadadtänka sig attvissa fall kanI enman
arbets-behovdet finnsdet förutsätteruppgifter attledande av enmen

sådant jobb.lämplig förskadadeden ettledare ärsamt att

detsanktionssystem, ärtill även ut-Företagsledningen kritisk ettär om
tilltro tillhyserIstället storså företagetdetformat att mangynnas.egna

självsaneras.branschen kommer attatt
såbör det utformassanktionssystemdrabbasallt ettOm trots avman

påverka kostnaderna i det.kanatt man

detföretagshälsovårdscentral och atttillanslutetFöretaget är anseren
obligatorisk.anslutningenkonkurrenssynpunktpossitivt varomurvore

tjänsterskyddsingenjörens tror attframföralltDet är man mansom
få glädjekommer att av.

på-bra i städbranschen.ackord fungerar inte DePrestationsrelaterade
möjlig löneformtill onödig är attstädkvaliten och leder stress. Enverkar

mångkurmighet ochlön tillrelatera ansvar.

arbetsmiljöutbildningpossitiv till delta iFöretagsledningen är att somen
dagar.ettvarar par
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STOCKHOLMSSTÄD AB

Stockholmsstäd AB litetär städföretagett i centrala Stockholm isom
huvudsak bedriver kontorsstädning. Ibland utför byggstädning,ävenman
fönsterputsning, golvvård och storstädningar. Företaget är aktiebolagett

till 100% dessägs verkställande direktör.som Företaget medlem iav är
SAF och försöker bli medlem i SSEF en branschorganisationman men

uppfyller inteännu alla krav för få bliman att medlem. Det krävs att
ska ha bedrivit årsett verksamhet, medlem iman är SAF och hapar enomsättning överstiger viss Enligt företagetssom VD verk-en ärsumma.

samheten lönsam även han har del skulder betalaatt hanom över-en somtagit från det städföretag han tidigare drivit.
Företaget har 2 anställda och VD:n arbetar själv städare. Det ärsom

och kvinna ett gift par i 30-års åldern.en man Viden tillfälligastörre
jobb, byggstädningar och liknande, intar tillfälligt anställda. kanDetman
ske 3-4 år och då rekryterar han personal hanggr känner.per som

De anställda inteär fackligt anslutna. VD:n vill inte ha anställda somfackligtär anslutna, han dåligahar erfarenheter sådant. Dessa erfaren-av
heter bestod i han tvåatt vid tillfällen ertappat anställd påen som sovarbetet och han hade då problem avskedaatt den facket.personen pgastädningen utförs på dagtid mellan 07.00 och 16.00. saknasDet perso-nalutrymmen. De har kontorsstädning byter hemma ochsom arbetar iomsina privata kläder, eventuellt byter i städskrubben. Vid byggstäd-man om
ningar byter på arbetsplatsen. Vid kontorsstädningman om har tillgångmantill dammsugare och Det företagetären dennaägermoppar. utrust-som
ning.

Stockholmsstäd fårAB sina arbeten direktreklam. Företagets VDgenom
skickar brev till företag han telefonkatalogenstar yrkesregister.som ur
Kontrakten skrivs på år månadersett med 6 uppsägningstid. Företaget
brukar säga sin såpersonal det liggeratt i fasupp med uppsägningstiden
på kontrakten, ifall inte skulle få kontrakt.man nya

De anställda har timlön enligt VD:n skall han ändra detmen till må-
nadslön i framtiden. Då slipper han mycket skrivarbete. förekommerDet
ingen närvarobonus. Lönen varierar mellan 51,62 i timmen till 54,30. Ibland
får överbetala något för få arbetskraft.man att

Arbetsmiljöstatus
Enligt företagets VD detär största arbetsmiljöproblemet lyfttunga i sam-band med att ska bära bort datalistor.man Ibland kan lånaman en vagnför köraatt bort dem ofta får bära själv. Gällermen detman storaextrajobb t städning arkiv såsom ettex tar betaltav extra och tarmandit i samband med bortransporten vagn dessa datalistor.av

Ett arbetsmiljöproblemannat är att saknar personalutrymmen.man Städ-personalen kan inte sitta i lunchrummet hos uppdragsgivaren för fikaattoch igenta sig utan får istället sitta iman städskrubb. Städarna fåreninte heller använda uppdragsgivarens omklädningsrum.
Användningen kemikalier är ingetav problem, företaget använder endastkemikalier köps in via det kommunalasom inköpsbolaget BLIFA. Det är
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Mångabra produkter.garanti för detföretagets ärenligt VD att an-en
år såi hansjälv har städat 10handskar.använder dessutom VD:nställda

respektive ofarliga.farligavilka medel ärvet som

i sinkundansvarsfrågan städningen sker hos turVi diskuterade när somen
på städbolaget.liggaEnligt böri fastighet. VD:n ansvaretlokalenhyr en

utformadeeftersom deskriver kontrakt, ärhanska ha ögon näröppnaHan
såarbetsuppgift utförasnågon ordinär skaså detnär är extraatt som

får betalt för den.förhandlar och separatman

tidigare företag hade flerskyddsombud.Stockholmsstäd saknar VD:nsAB
har aldrigdå det skyddsombud.anställda och fanns Företagetett5än

i någoninte mednågra yrkesinspektionen.kontakter med Företaget ärhaft
städbolag anslutet till före-företagshälsovårdscentral. tidigareVD:ns var

har inte drabbatstagshälsovårdscentralen hos sin kund.största Företaget
instruerar själv hurnågra yrkessjukdommar.arbetsskador eller VD:n manav

få iför inteska dammsuga ontattt ryggen.ex

någonhaft kontakt med Stockholms-regionala skyddsombudet har inteDet
företaget i personalärendeförhandlat medstäd ombudsman har ettAB. En

pådålig villkorenmycket kunskapbedömer företaget haroch att om
arbetsmarknad.svensk

årunder de fyra haninte besökt Stockholmsstäd ABYrkesinspektören har
såArbetsbelastningen hög han i barahaft distriktet. stortär att sett

blir kallad till.med besöka de företag hanhinner att som
svårt arbetsmiljöfrågordet driva i städ-Generellt gäller att är att

frånarbetarskyddsstyrelsen skall yrkesinspektören bedömabranschen. Enligt
påomklädningsrum de olika städ-fall till fall det krävs dusch ochom

såyrkesinspektören inte tid omfattandeobjekten. Enligt har att göraman
bedömningar.

påSynpunkter GD-gruppens förslag
kritisk siffrorna det ökande yrkes-antaletFöretagets VD är mot om

sjukdommar sjukskrivningar. finns mycket onödig frånvaro i denna.och Det
hävdar anställda sig sjukintyg förde kan köpa 250 kr hosHan att ett en

privat läkare. Sedan under sjukskrivningstiden svartkan arbeta hosman
påföretagare så uppbära dubblaoch löner. uppleversätt Hanannanen

detta mycket orättvist samtidigt denatt attsom man som man ser an-
ställde jobbar påsvart ställe ska tvingas betalaett annat semester-
ersättning under sjukskrivningstiden 10% de första sjukdagarna.15samt av

fall visste han åtI anställd arbetade arbets-ett att svarten en annan
givare. kontaktade tvåHan försäkringskassan vid tillfällen fick intemen

påreda den anställde sjukskriven eller inte.om var
föreslårVD:n bort semesterersättningen under sjukskriv-att tarman

ningstiden låter arbetsgivaren administrera utbetalningen sjuk-samt av
penningen, sedan får han i efterhand med försäkringskassan.göra Hanupp

arbetsgivarenatt den det verkligenär när handlarvetmenar som om en
sjukdom någotoch det på gång.när är annat

VD:n onödig sjukskrivningatt förekommeräven i företag.störremenar
Då går det såtill ringer till förmannen och sigatt anmäler sjukman sam-
tidigt säger har kompis fruatt eller kan utförasom man man en en som
städningen. gårArbetsledaren påmed detta gåroch sedan städaren dit
själv och utför arbetet. uppbär alltsål-lan på frulön sin sjuk-samt egen
penning.
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ställer sig frågandeFöretagets VD till systematisk uppföljning sjuk-en av
frånvaro och arbetsskador då de två anställda inte har någon frånvaro. Om

frånvarandede så såär behövs inte mycket systematik i arbetet med att
följa det. harVD:n god blick vilka direktaöver kostnaderupp en som
frånvaron medför, det dåhandlar semesterersättning och 10% de 15om av
första sjukdagama.

tidigare företag,I VD:ns lite Stockholmsstädstörre än AB,som var
frågade han frånvaroorsaken.inte efter någon-Han han inte harattmenar
ting med de anställdas privatliv.att göra

VD:n det inte såatt relevantär arbetsmiljöprogramatt upprättaanser
för företagett med 2 anställda. harFöretaget de maskiner finns attsom

påköpa marknaden och det inte så mycket åtär arbets-att göramer
miljön. svårtDet ställa påär krav uppdragsgivaren påatt omkläd-t ex

Dåningsrum. det riskär förlorar kontraktet.stor att Om det ärman
någonting medfar uppenbar risk såför skada ställer krav,som man men

så det inte. lagstiftninggör säkertEn bra härannars man vore menar
exempelvisVD:n, lagstiftning innebär beställaren skall ställaatten som

personalrum till förfogande.
VD:n positiv till någonär form branschriktvärden för arbetsmiljönav

inom städbranschen. inteDet meningenär personalen ska behöva sittaatt
i källaren och ha sina personalutrymmen där. inteHan rädd förär att ta
på sig kostnaderna, bara de lika förär alla. Då kan demta utman av
kunden. lagstiftning påEn den här punkten minimerar risken för oseriösa
städfirmor.

detNär gäller rehabilitering så VD:n inga problem med tidigser en upp-
följning rehabiliteringsfallen. eftersomHan det inte före-attav menar
kommer några skador så krävs det följdaktligen ingen uppföljning.

Vi konfronterade honom med hypotetisktett rehabiliteringsfall inne-som
bar skulleatt köpa in diverse specialanpassad utrustning. Enligt VD:nman

det ingetär problem, kan köpa ingott för ett tusenman en vagn par
kronor det skulle underlätta. ocksåMan kan omorganisera såarbetetom

städarenatt ställer påsopsäckarna plats i närheten och sedan haren man
någon samlar ihop och dem tilltransporterar den centralaannan som upp-
samlingsplatsen.

Om det återanställagället att anställd med nedsatt arbetsförmåga såen
kan dels minska arbetstiden företagets kan ocksåVDman tänka sigmen

den fåratt anställde jobba med lägre arbetstakt. Han hade fall, i sittett
tidigare företag, där kvinna med alkoholproblem fick lön motsvarande 8en
timmars arbetsdag för timmars6 arbete. Som motprestation fick hon lova

inteatt använda alkohol på jobbet. kunde dåDet finnas risk honatt
ramlade och gjorde sig illa och den överenskommelsen fungerade bra.

detNär gäller sanktionssystem så föredrar VD:n ett bygger påsystem som
bedömning arbetsmiljön hos det enskilda företaget.en Ett sanktions-av

bygger påsystem frånvaron kommer bli missvisande.som att utbreddaDet
fusket med frånvaron skulle innebära att systemet slog orättvist. Har man
ett byggersystem på frånvaro så måste kunna avskedasom deman sominte riktigtär sjuka. Vidare är VD:n kritisk till ett bygger påsystem somnågon form braschbedömning. finnsDet ingen solidaritet mellanav före-
tagen leder någontill självsanering.som

VD:n positivär till obligatorisk företagshälsovård de anställdaen villmenhellre gå till privat läkare. lösningHans är borten att ta privata läkare,
dom fuskar bara och skriver intygut ersättning.mot Företagshälsovårdens
tekniska del okänd för VD:n. När vi förklarade innebördenvar den såavtyckte han detatt verkade bra. kanDet bli problem skyddsingenjörennär
ska gå in hos kunderna och ställa krav på dem. Enligt såVD:n kan man
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stádarbetet.företagshälsovård inkluderar Detkundensdet attlösa genom
statliganågon form experterenligt VD:n,bästa systemet, somavvore

de yrkes-liknarmycketEttarbetsmiljön. systemkontrollerade som
vi redan har.inspektörer

skullearbetsmiljö. kunnasjälv i l-lanutbilda sigpositiv tillVD:n är att
sådan utbildning.dagar förettsätta enav par
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MÄRKESVERKSTADEN AB

Företaget säljer och i första hand svensk personbil. Repara-reparerar en
tionerna inkluderar plåtarbeten,även dock inte lackering.

Företaget dotterbolagär ett till bolag har landsomfattandesom en
organisation. Man är anslutna till SAF och de anställda organiseradeär i
Metall, SIF och SALF.

dagslägetI har 38 anställda. dessaAv är kvinnor.man 5personer De
arbetar med administration 4 st och städning l st flestaDe männen
arbetar mekaniker 8 St, plátreparatörerM st,som reservdelspersonal 5
st, försäljare 3 st, rekonditionerare 1 st. Man har 3 verkmästare.st

Personalens genomsnittsälder år.40är åldersmässigtDen är delad ica
två med är1-5 i yrket och äldregrupper; med åren yngre 15-20 ien
yrket.

Personalomsättningen helhet låg.är Omsättningen är störst blandsom
mekanikema, där många arbetat år5-8 slutar och byter bransch.som

De anställda har personlig prestationslön. fastaDen delen 60är krhcaoch till detta kommer sedan bonusdel brukar uppgå till 15-20 krh.en som
Bonusen baseras på upparbetad tid. Systemet har funnits länge och är
omtyckt. stimulerarDet också till god planering arbeten tillsamt attav
öka kunskaperna i arbetet.

verkstaden inrymdär i äldre väl underhållen byggnad ocksåen somkontor och kundhall. Lokalernarymmer ljusaär och ändamålsenligasom
10 billyftar.st Varje plats förseddrymmer är med avgasutsug. Arbets-

redskap och övriga hjälpmedel verkar hålla god standard. In-och utfart
sker Plátverkstadport. och förrådgenom liggersamma i underliggande
plan.

Arbetsmlljöstatus
Företagsledningen bedömde följandeatt miljöproblem de mestvarväsentliga

I Hantering blyfri bensin. Skadeeffekternaav oklara och det svårtär
fåatt reparatörerna att försiktiga. Kunskaperna riskernavara omdåliga hos alla.var

2. Motoravgaser vid in- och uttransport i verkstaden

3. Vibrerande handverktyg. Man har ändå skaffat bättre verktyg.nya
4. Buller från främst avgasutsug. Komfortproblem.

Den nuvarande risken för belastningsskador bedömdes ledningenav somliten. Det fanns dock gamla fall med skador i nacke och skuldror.
Många krav på förändringar arbetsmiljön kommer viaav facket efter detfackligtatt aktiva varit på kurser, träffat kollegor, andrasett arbets-platser etc. Företaget har uppfyllt de flesta fackliga kraven, dock
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någonfunnits hos lämpligtill eftersom det platsanslutning ännuFl-IV
FHV.

beaktar arbetsmiljörisker till-speciellt problem anställdaattEtt är
användning skydds-tillsägelser slarvas det medräckligt väl. Trots tex av

asbestutrustninghandskar, etc.
saknas kunskaper arbetsmiljö inom företaget,upplever detMan att om

utbildningmånga befattningsnivåer. Information angelägnapå och är upp-
främst olika tidskrifter,gifter. söker information MAF,Man genom genom

företag, personkontakter Försäljare och leverantörerandra utrust-etc. av
dåligavärdefulla beträffande åtgärder. har kun-ningar har ofta tips Man

vända sig för få specialisthjålp med miljöpro-skaper ska attom var man
blem.

har ingen speciell systematisk arbetsmiljötillsyn, tillsynFöretaget utan
organisationen.vanligen kontinuerligt och informellt inom den vanligasker
drivande ifinns dock skyddsombud, han inte specielltärDet ett men

miljöfrågor miljöfrågornadet företaget driver och genomförärutan som
förbättringar arbetsmiljön.av

intergrerat med övrigt arbete och behandlas vid behovMiljöarbetet är
på de torsdagsmöten har med personalen.som man

på åtminstone år.Yrkesinspektionen har kontaktat företaget 1.5 Man
dåi tidigare arbeten haft kontakt med vid nybyggnationer. harhar Yi YI

upplevts ställa till problem med opraktiska och orealistiska krav och
förslag.

påSkyddsombudet företaget har arbetsmiljö klartatt äranser man en som
påbättre de flesta konkurrenter. har varit andra verkstäderManän runt

arbetat där.och hursett man
miljöproblemet den blyfria bensinen.orsakasDet största Denav ger

illamående iyrsel, trötthet och bara kommer kontakt medäven om man
bensinågorden under kortare perioder. Punktutsug för evakuera ärav

beställda, påhar kommit plats.ännumen
Facket ordnar år då3-4 varje bara behandlar arbetsmiljö-möten man

Önskemålfrågor. nedtecknas och lista lämnas till företagsledningen.en
önskemålenflesta har uppfylltsDe snabbt och har braettman nu program

för arbetsmiljöarbetet.
dock bra kunde visa sig aktiv. YrkesinspektörernasDet Ylvore om mer

besök alltför sällsynta och därför inget direkt förär YI är stöd skydds-
ombudet.

Yrkesinspektionen företaget har arbetsmiljö bättreatt är änanser en som
genomsnittet för branschen. Verkmästarna medvetna arbetsmiljö-är om
frågorna.

påSynpunkter GD-gruppens förslag
Trivseln på arbetsplats viktig.ett mycket har exempelvisär Man en
skadad mekaniker med trivsammare uppgifter och stämning arbetarsom nu
fullt tidigare ofta sjukskriven.ut. Han var

dagsläget det förl är lätt sjukskriva sig, ingetatt inkomstbort-nästan
fall, ingen kontroll från och läkarna för frånvoronFK släpphänta.är Om

minskad inkomst kommer folk minska okynnessjukskrivningarna.attger
Korttidsfrånvaron kan minskas företaget självt får kontrollera orsakernaom

frånvaron.till
Ledningen ifrågasatte vilka företagsvärden skulle kunna rätt-som ge en

visande bild arbetsförhållandena och skulle kunna jämföras medav som
riktvärden för branschen. ansågDock redanatt Yl har ettman nu ansvar
för slå påned företagatt inte seriösa.ärsom
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cheferna betonade svårigheterna skapa hållaatt och reträttjobb. Det
finns ekonomiskt förutrymme med kraftigt nedsatt prestations-personer
förmåga. dagslägetI dock handtar arbetshandikappade och för-man om
söker dem lämpliga uppgifter så de kanatt fullvärdiggöra arbets-ge en
insats.

Det har visat sig bäst försöka ordnaatt uppgifter inom det yrkes-nya
område den skadade har arbetat i tidigare, istället för ordna heltattsom

uppgifter. Trivselfrågorna mycket viktigaär för ska kunnanya att man
hålla arbetshandikappade påkvar arbetet och för de skaatt accepteras av
arbetskamraterna. Den skadades personliga egenskaper mycket viktigaär
för iacceptansen gruppen.

Finns det inga vettiga arbetsuppgifter för arbetsskadad så detären
omöjligt företaget.ha honom inomatt Man kan inte låta folk flyta om-
kring uppgifter.utan skulle påverkaDet arbetsmoral och trivsel på ett
negativt sätt. Finns inte arbetsuppgifter det bättreär låtaatt ipersonenfråga utbilda sig på bekostnad företaget eller någon Finns detav annan.
vettiga uppgifter och bekostar försäkringskassan någoneller utom-annan
stående lön, eller delar den, så det givetvisär bra för före-personens av
taget.

arbetarMan dock med rehabilitering inom företaget och knappastser
några fördelar med formaliseraatt arbetet. Tidiga indiktioner påegna
arbetsskada arbetar indirekt med bevaka korttidsfrånvaro,attman genom

utgångspunkten för bevakningen är minimeraatt störningarmen i verksam-
heten.

Man betonade att YI har uppgift istor hindraatt oseriös verksamheten
bedrivs konkurrenter, förträdesvis mycket små företagare,som av Kalle i

gropen. Andra sanktioner behövs inte Yi verkligen bedriver tillsyn.om
bedömdeMan företagetatt inte skulle orka med betalaatt de fulla

kostnaderna för skadat sig i företaget och inte skulleen person som som
kunna utföra betydandeett och lönande arbete hos dem.

Ekonomin ocksåär för frånstötesten stöd chefer och arbets-en
kamrater. För att krävsaccepteras kanatt braprestera arbets-man
resultat. Ett stöd förutsätter också den skadadeatt sedan tidigare är
accepterad på arbetsplatsen.som person

Ledningen är positiv till obligatorisk FHV ska både medicinsksom geoch teknisk service hög kvalitet. YI kan också kanske bidraav med
bedömning risknivåer, stöd och anvisningar beträffande åtgärderav och
tips kan finna specialisthjälp.om var man

Man har löneform stimulerar till ökad kvalifikationen och kunskapsom
i arbetet. Man efterstävar personal har allsidig kunskapen ochsom en
därigenom flexibel.är Lönenivån viktig förär trivsel och närvaro.

Man har ingen organiserad speciell arbetsmiljöutbildning för ansvariga
chefer och arbetsledare. Miljöutbildningen inbakadär i intern-annanutbildning och år omfattande.
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MOTORMEKANlSKA AB

på med 0004reparationsverkstad finns ortMotormekaniska AB är ensomen
verksamhethuvudsakliga årinland.Norrlands Företagetsinnevånare i repara-

skogsmaskiner. Företagetlastbilar ochfordon främst servartion tungaav
byggnadssmide. Före-mekaniskt arbetemed typpåindustrin ortenäven av

lagerhållaochförställ sorteraprodukt, attockså etthartaget egenen
kablage.

och hustru.familjeföretag ägsMotormekaniska AB år ett av mansom
verksamheten isköteradministration ochochekonomisköter mannenHustrun

i SAF.medlemverkstaden. Företaget är
övriga alter-ocharbetar i lageranställda. 2Motormekaniska har 10AB

mellanMedelåldern liggersvetsmekanlker.ochbilreparatörmed att varanerar
år 24och den50 yngsta äröverstycken år straxår. finns 235-40 Det som

år dockharpersonalomsättning. ettnågon Iinte haftår. harFöretaget par
påråder brist yrkes-erbjuder traktamente; Detarbetsgivareandraslutat pga

på anställa svetsarefunderar attpå Idagarbetskraftutbildad orten. enman
Stockholm.från

försvårt finna ett systemmånadslön. attfast Det äranställda harDe
ligger mellanså mycket.varierar Lönenarbetsuppgifternaackordsättning när

månad.kroch 000500 1210 per

Arbetsmiljöstatus
i sambandochmiljöproblemende smutsföretagsledningen störtsaEnligt är

miljöproblem kanpå reparation.in Ett annatbilarna kommermed att vara
från verkstaden.och inbilarnasamband med kör uti att manavgaser

iin bilarna Verkstanlösaförsöker att taförsta problemetDet genomomman
pla-detfungerar är ettreparationen skall ske. Dettapå kvällen innan om

åtgärdattill och ska habilarbete. det däremot .stannarOm ärnerat somen
åtgärda innan och isendetfår försöka skynda sig snönnågot fel så attman

hinner smälta.
lösning, harså ingenavgasproblemetdet gällerNär accep-manser man

problemet.terat
ensidiga belast-inga problem medföretagsledningenenligtharFöretaget

så Allaarbetet varierar mycket.arbetsställningareller statiskaningar pga
harså några problem med svetsrökförsedda medsvetsarbetsplatser är utsug

förekommit smärglar skydds-har utaninte. problem år närEtt mansomman
gånger år får någon fara till sjukstugan och plockaTvåglasögon. till tre per

någon flisa ögat.ut ur

arbetsmiljöarbete. finns inget skyddsombudorganiserat DetsaknarFöretaget
någotfinns inga skyddsronder ellerpå företaget, han har slutat. annatDet

arbetsmiljöarbete.rutiniserat
företagshälsovårdscentralen.anslutet till utför hål-DeFöretaget är en

uppföljningsunder-soundersökning i samband med nyanstållning och sedan
sökningar år. årfemte plockar in alla födda vissavart Dessutom årman som
på specialundersökning.en

Företagsledningen missnöjda företagshälsovårdens sjukvårdsbitär med hur
fungerar. borde följa arbetsskador påMan bättre sätt och inte läggaettupp
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det till den allmänna sjukvården såöver tidigt idag. Sjuk-görsom man
borde kopplas in tidigtgymnasten i samband med arbetsskada.en

Skyddsingenjören har ingen större nytta Företagsledningen harman av. en
känsla skyddsingenjören räddatt sig med arbetsgivarna.är att stötaav

Avgiften år750 kr ochär anställd plus insats på några tusen.per en
Enligt företagsledningen går det knappast lämna företagshälsovårds-att

då fårcentralen, med Metall att göra.man
någraFöretaget har haft besök yrkesinspektionen. Företagsledningenav

tycker yrkesinspektörernaatt kompetenta fungerarär och bra domnär
kommer på besök. fåttut har påMan anmärkning anvisningaroch atten om
bygga kåpa för byte bromsbelägg innehåller asbest. Dären av som anser man

det har fungerat bättreatt tidigare har gjort med spolaatt vatten isom man
samband med byten.

Yrkesinspektörens bedömning verkstaden definitivtär haratt sämreen ar-
betsmiljöstandard genomsnittetän för bilverkstäder.tunga

Lokalen för smal vilket trångaär och besvärliga arbetsmoment. Alltger
arbete utföres från golvet. Lyfthjälpmedel saknas det normalt iärmen
branschen. dåligFöretaget har ordning och diciplin detnår gäller städning
och rengöring.

påSynpunkter GD-gruppens förslag
allmänt såRent företagsledningentror sänkt sjukpenning återinförandeatt och

karensdagarna effektivt för fåett sätt ned sjukdommarna.attav vore
Problemet marginellt påär Motormekaniska AB intresseär ett generelltmen
för sänka skattetrycket.att

har ingetFöretaget behov någon systematisk uppföljning sjukfrånvaroav av
eller arbetsskador. frågarMan efter någonorsak när sjukär och skulle
ganska snabbt upptäcka det något speciellt med frånvaron.om var

Företagsledningen frånvaronvet att kostar inte hurvetpengar men man
mycket. har inteDet funnits någon egentlig anledning fundera påatt det
eftersom knappt har någon frånvaro. Problemet ärman jobbarattsnarare manför länge sjuk.ärom man

Företagsledningen positiv tillär ha någonatt form riktvärden förav
branschen det svårttror att är relatera till någotatt sanktionssystem.men

svårtDet är bedömaatt och klassa företagen på ett rättvist sätt.
Om pålagorna blir för så kommer lastbilsåkarnastora själv ordnaatt

service i sina låter chaufförerna smörja bilaregna och liknande.garage, man
finnsDet sådan tendens redan Och den typen verksamheten skullenu. avinte gå spåraatt i någon Verkstadsindustri, då dykerutan den underuppåkeriverksamheten.

differentieringEn arbetsgivaravgiften i förhållande till frånvaronav skulle
det här företaget eftersom praktisktgynna intetaget har någon från-man

varo.

När det gäller rehabilitering det svårtär ordna någraatt särskilt anpassade
arbetsplatser eftersom arbetuppgifterna varierar så mycket. tillverkningenI avden produkten skulle det däremot gå braegna haatt handikappad, liksom ienlagret det finns plats.om

Om det räcker att sänka arbetstakten rehabiliteringsinsats så skullesomdet fungera. En anställd med 75% arbetsprestation skulle mycket väl kunna
arbeta här företaget fick lönebidragettom motsvarande 25%. Företaget harför närvarande anställd arbetar halvtid ochen är sjukskrivensom på andrahalvan. Det skulle gå utmärkt hanatt jobbade heltid med lägre arbets-mentakt istället.

Enligt företagsledningen borde företagshälsovården gå in med förprogramrehabilitering dar sätter in sjukgymnastman redan underen sjukskrivnings-
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för Företagshälsovårdenstiden underlätta rehabilitering. uppgift bordeatt
hand dom skadade under sjukskrivningstiden.att tavara om

På liten denna borde företagshälsovården integrerad i denorten som vara
sjukvården.allmänna dagsläget företagshälsovårdenI gör det lätt för sig och

vårdsökandeskickar de till den allmänna sjukvårdenöver istället för följaatt
På sådem själva. så förlorar kopplingen till arbetsplatsensätt ochupp man

rehabiliteringen. Idealet företagshälsovården kom in själv-attvore som en
ständig del i den allmänna sjukvården.

Företagshälsovården bör obligatorisk. På liten dennaortvara en som
kommer det aldrig några alternativ Cityakuten.att växa typupp av

ingen fråga företagshälsovårdenärDet stor skall ledas part-om av en
eller renodlas arbetsgivarenssammansatt styrgrupp Problemet härsom organ.

företagshälsovårdenär har för stark koppling tillatt arbets-snarare en
givaren. Skyddsingenjören förväntar såsig inte mycket nytta utav.man

Företagsledningen positiv till utbildning i arbetsmiljöfrågorär förutsatt att
den i närheten dagsläget alla kurserorten. I i Stockholm och detges av ges

bådekostar tid och fara dit. Ledningen skulleatt gärna avsätta ettpengar
pådagar bra arbetsmiljöutbildning.par en
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JÖNKÖPINGHEARING IFRAMKOMNA VIDSYNPUNKTER

uppfattningarAllmänna

verkligafrånvaro. kan sökas i denför Skälenfinns alltid skälDet
Arbets-inställningen till arbetet.attitydema, iarbetsmiljön och i

på arbetsplats.frånvaron blirviktig för huroerhört stormoralen är en
okynnesfrånvaro, dvs folk hemmai dagdrabbas stannarAlla företag av

sjukfrånvarondet givetarbeta. Därför attde mycket väl kan ärfast
sjukersättning. vik-minskad Detinförsjunkakommer att enom man

arbete ochstånd attitydförändring tillfå tilltigaste dockär att en
arbetsmiljöfrågor.

och istället inte-i kronor ochmåste enbart tänka örenVi sluta att
lönerarbetsmiljön i förhandlingar etc.omgrera

missbrukas. Folk utnyttjarsjukförsäkringssystemetuppenbart attDet är
besikta bilen.lediga, de skaförsäkringskassan för näratt texvara

sådant i förekommerför ärende dag.ledigt lön DetettIngen tar utan
försäkrings-också och anställda tillsammans missbrukarföretagareatt

sjukfrånvaron harfå ned krävs företagarenkassan. att ettFör att
ekonomiskt incitament för detta.

åsikter framkommit intervjuerna ivid stämmer sett,De stortsom men
okynnesfrånvarosmåföretagare ochförmodligen drabbas även annatav

så fårUnder högkonjuktur inmissbruk försäkringssystemet. en manav
måste sjukförsäkringenfolk inte sitt för arbetet. Därförtar ansvarsom

så måste kommunikationFramförallt skapa mellanstramas enupp. man
företag försäkringskassa.och

Yrkesskadestatistiken förnärvarande mycket osäker och behäftadär
mångamed felaktiga uppgifter.

lågArbetslösheten för i dagsläget. Folk med arbetsskräck kommer inär
i arbetslivet och utnyttjar försäkringskassan för slippa arbeta fulltatt

första hand det dock de företagen drabas detta.ärut. I stora som av
Småföretagaren väljer sin personal med större omsorg.

diskussion facket angående nivån påbör med arbets-En tas upp
lösheten. verkligen arbeteska till de egentligenman ge grupper som
inte platsar på arbetsmarknaden

i intervjuernaFöretagarnas bra med destämmersvar egna syn-
punkterna.

Många småföretagare ljuger för sig själva och för omvärlden. harMan
visst problem frånvaron småmed i de företagen råda påFör botatt
den höga frånvaron bör karensdagar införas. Frånvaro ska kännas i
börsen. måsteFöretagen för frånvarokontrollen, måsteta ansvar man
undersöka och bry sig varför folk borta frånär arbetet. Hållerom man
kontroll på de såanställda minskar okynnesfrånvaron såeller slutar
problembamen. Det lämpligtär företagarenatt betalar och admi-
nistrerar sjukpenningen. skaparDet ekonomiskt incitamentett för att
angripa sjukfrånvaron och dess orsaker.
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Yrkesskadestatistiken mycket liteär värd för bedöma arbets-att
miljön. Läkarna i dagär alltför benägna snabbt klassa besväratt som
yrkesskador. allt skaDet är klassas yrkesskada huroavsettsom om som
problemen har uppstått.

städbranschenInom finns omfattandeett missbruk med sjukskrivningar.
Personal sjukskriver sig och arbetar samtidigt. Det mycket svårtär för
det enskilda företaget kontrollera detta i dagsläget.att

byggbranschenInom kommer Bygghälsan arbetaatt med bekämpaatt
missbruket sjukskrivningar. mycketDet är positivt FHVatt tarav upp
detta problem.

Arbetsgivarinträde det bästa fåär sättet ned sjukskrivningarna.att Det
kan incitamentäven för denett anställde eftersom han inte ivara
onödan vill belasta det företaget. Inträdet därförär speciellt braegna
för småföretagen. måsteFacket också för få påatt stoppengageras
missbruket sjukförsäkringen.av

Börjar någon anställd missbruka sjukskrivningaratt så sprider det sig i
företaget. Företagsledningen och facket måste tillsammans stävja miss-
bruk. finnsDet praktiska påexempel fackliga insatseratt kan minska
problemen med onödig sjukfrånvaro.

Många betraktar försäkringskassan allmän inrättningyngre som en som
ska betala ledighet. ledighetEn har fri rätt utnyttja.attsom man
Skolan har informeraett stort att hur sjukförsäkrings-ansvar om

ska fungera.systemet
ocksåDet orimligtär sjukskrivning i vissaatt fall ska högrege

inkomst arbete.än
Sjukersättning bör också bara betalas vidut normala löneutbetal-

ningstillfällen. Om sjukpenningen betalas snabbt såut stimulerar det till
sjukskrivning hos inte kan planera sin privatekonomipersoner ochsom

förbrukar sin lön för snabbt.som

Sjukfrånvaron lågär regel i de företag där arbetsmoralen är högsom
och vice Det gäller därför inte låtaatt god arbetskulturversa. för-en
falla, stimulerautan att anställda föratt ta vad de gör.ansvar

Systematiskt miljöarbete

Om får många skador bland personalen så måsteman systematisktmanundersöka vari problemet består. Finns det ekonomisktett incitament
arbetaatt med miljöfrågor så kommer undersökningsarbetet bedrivasatt

effektivt för lösaatt problemen. Att tvingad användaatt vissvara en
typ systematik inteär speciellt effektivt.av

Även inom servicenäringarna drabbas kostnaderstora till följdman av
sjukfrånvaro. minstInte drabbas kunderna, blirav åkaretex ståendeen

med bil och chaufförer reparation inte kan utföras planerat.om en som

måsteMan kolla varför folk borta frånär jobbet. Frånvaro beror inte
bara på arbetsmiljön och det år därför inte rimligt läggaatt ett ännu
striktare arbetsmiljöansvar på arbetsgivaren. Facket borde sigengagerai dessa frågor och samarbeta bättremer med företagarna. Problemen
med frånvaron måste lösas. Arbetsmiljön är orsak, den störstaen menorsaken latmasken.är

Branschvisa riktvärden speglar den verkliga arbetsmiljön. Bla slår
regionala skillnader för hårt. Branschvisa riktvärden kan aldrig bli rätt-
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med vissfritt försäkringssystem,visa. skulle hellre haMan ett en
hållasminiminivå på skyddet ska alla.som av

kunna teckna försäkringar hos det bolag deskulleFöretagen som ger
företaget. Bedömningarna för premie-bästa villkoren för det aktuella

utföras yrkesinspektör, det intebestämningen bör klarar hanav en
dagsläget.iav

smånödvändigt med systematiskt miljöarbete i deävenDet är ett
uppföljning bör mängd informationföretagen. systematiskEn ge en om

på Förhållanden inte skulleförhållandena företaget. som annars upp-
skillnader mellan olika skiftlag, olika förmån Omtäckas, etc.tex man

såfrånvaro bör uppgifterna tillsammans medsystematiskt följer upp
följa anställda de byter arbete ochanställningstryggheten med när

företag.

byråkrati.Branschriktvärden kommer bara skapa omfattandeatt en

Marknadsekonomiska styrmedel bör de effektiva, be-mest ävenvara
Överlåt sjukfrånvaroträffande arbetsmiljön. och kostnader föransvar

utifrån målentill arbetsgivarna. Låt företagen lösa problem och inte
utifrån påfördutifrån modell för problemlösningFörslagen frånen gene-

raldirektörema alltför mycket inriktade på utformaär att en ny
kontrollapparat.

Ska systematik i miljöarbetet åstadkommas så måste FHV engageras.
ledningaansvar för sytematik miljöarbetetkan bygga iFHV ta att upp

på de dåligtenskilda företagen. utnyttjad. den braute FHV är Ge
uppgifter och ställ krav

måste få utifrånSystematiken utformas företagets förutsättningar och
ledningens önskemål. Sytematikens utformning ska inte fastlagdvara av
någon myndighet.

Småföretagen behöver hjälp utifrån. kan hjälp iHär FHV motsatsge
rådgivande.till inte klararYI bör dock inteatt FHVsom av vara vara

obligatorisk, istället ska serviceinriktad på såutan FHV och sättvara
få företagen kunder. Facket har viktig i miljöarbetetroll ochsom en
hittils har det varit lätt samarbeta miljöfrågor.att om

vill tillsynsmyndighet.YI ställer på rådgivning,De utanvara en upp
de pekar bara problemen och de ska lösas.ut säger andra distriktatt I
fungerar så skillnaderna inom landetYI tvärtom är stora.

Rehabilitering

klararFöretaget rehabilitering den anställde påmed det.är Denen om
måsteanställde aktiv, positiv påoch inställd klara reha-attvara en

bilitering. Passiva anställda det mycket svårtär ordna fung-att en
erande rehabilitering för.

finns dåligDet tradition arbetsgivaren bryratt och sigen engagerar
i rehabiliteringen. Det rehabiliteringenatt främst sakäranses en
mellan försäkringskassan och den enskilde. uppfattning måsteDenna
bort Arbetsgivaren måste få lägga sig i hur rehabiliteringen ska
utföras och utförs.

Psykisk rehabilitering behövs nästan alltid för långtidssjukskrivna, även
de primärt har skadats fysiskt. längreEn tids frånvaroom påverkar

psyket hos de flesta anställda.
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Psykiska problem svåra hantera förär arbetsgivareatt en som nor-
malt inte sådana frågor.har kompetens för börFHV för attengageras

företagarnastötta i deras arbete med rehabiliteraatt anställda
psykiskt. kan också någonDet behövas form enkel organisation påav
företaget för återvändande rehab-fall.att ta emot

Deltidsarbete relativtär lätt ordna. Rehabilitering utifrånatt av
kommande fall har fungerat bra eftersom dessa har varitpersoner
starkt motiverade arbeta och lyckas i sinaatt uppgifter. Vid rehabili-
tering det oerhört viktigtär motivera denatt enskilde. Utan starken
vilja hos den skadade lyckas ingen rehabilitering.

Småföretagen behöver formalisera återvändandemottagandet av en
fåranställd. bedömaMan vad ska från fall till fall.göras Skasom man

tvinga arbetsgivaren rehabilteringsansvaratt ta ett så måste också den
anställde skyldig ställa på det rehabilteringsprogramattvara upp som
utformas.

Det viktigt företagsledningenär arbetaratt med alkoholproblemen
Övrigaeftersom missbruket så utbrett.är skador bör handläggas av

i förstaFHV hand. Företaget bör dock kontakta och efterfråga an-
ställda frånvarande på såär för att detsätt göra lättare attsom
återvända till arbetet.

Fysiska handikapp kan arbetsgivare ochaccepteraman som anpassa
arbetet till. Arbetskamraterna dockär regel mindre toleranta.som

Psykiska handikapp svåraär mycket att och acceptera.greppa
Drabbade saknar ofta insikt de problemen och arbetsgivarenom egna
kan inte tvinga någon till vård. Arbetskamrater ocksåär mycket intole-

psykisktranta mot handikappade. harFHV mycket viktig roll atten
fylla för hjälpa enskildaatt drabbade och företagsledning.

En anställd borta längeär drabbas ofta någon form psykiskasom av av
problem. Om försäkringskassan kontaktade företaget i tidigtett skede
så skulle företagsledningen kunna minska den sjukes isolering genom
olika former kontakter under sjukskrivningen.av

Obligatorisk FHV
Obligatorisk FHV varken eller småstora företag. måsteFHV fågagnar

för bli professionella,att förmer resurser att övertyga företagenmer
nyttan tjänster.FHV:s Frivilligheten viktigom är förav att FHV ska

småföretagen.accepteras av

småföretagare kostnader. Priset för anslutning tillser FHVen enmåste hållas lågt för småföretagareatt på frivillig skaväg utnyttja
den. Obligatorisk dåligFHV eftersomFHV kraven på FHV dåger
kommer sänkas.att Det är bra FHV är partssammansatt. Dåom
ifrågasätts funktion och kostnader kontinuerligt.

Obligatorium felaktigt.är ställetl ska stimulera de olikaman centra-
lema bådetill konkurrens och samarbete. Då kommer kompetensen att
höjas och efterfrågan öka.att

Man måste också lägga resultatansvarett på FHV. måsteDe sälja
sina tjänster på bättreett sätt. Nu deär alltför passiva vilket ettgerdåligt rykte.

Låt skyddsingenjörerna praktisera på företagen.ute De alltförär teore-tiska nu.
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neutralitet vilketborgar för ärDetska partssammansatt.FHV vara
aldrig klaraskyddsingenjör kan atttrovärdigheten.viktigt för En av

därför branschorganiserad.börmånga branscher.olika FHVbevaka vara

övervärderad. kanSIbetydelse och rollSkyddslngenjörens är envara
inteföretagen. kaninformationssamlare för Hanrådgivare ochopartisk

någon produktionsexpert.vara
på de anslutna företagen harlite berorutnyttjas attSI och FHVAtt

bra miljö.en
medföradet kommer storaorimliga-för attBranschhälsor attär rese-
på företagen.få hälsans personalsvårigheterkostnader och utatt

Företagsledningen kani detalj.produktionenbehöver kunnaSIEn
åtgärdermed kan relevantaoch i dialog SI tasproduktionstekniken en

arbetsmiljöområdet.djup kunskap inomska hafram vid behov. Sl en

på miljösidan. Räcker detgrundresurserobligatoriskabör haFöretag
både breda ochorimligt ska hain. SItill rycka Det är attkan YI

påområde. dock kunna redaskainom sitt Han tadjupa kunskaper
litteratur-kontakta ochfakta experterrelevanta att genomgenom

obligatorisk. företag ska kunna väljastudier. ska EttFHV envara
på vis.personellt eller annatspeciell FHV passarsom

till samarbete för kunna lämp-bör stimuleras attFHV-centraler ge
harföretagen. Allmäntservice till de olika anslutna settligaste man

skyddsingenjörerna.erfarenhetergoda av

Differentierad avgift

på differen-differentiering ske Vad ska den baseras EnskaHur en
till evinnerligt tjat och omfattande ad-tiering kommer leda ettatt en

på någotlösas praktisktministration. kommer inte kunnaDet att
rimligt sätt.

för ska fåmåste omedelbara, direkta incitamentskapas attDet man
arbetsgivaravgiftenpositiva förändringar miljön. Sänk och sjuk-geav

Då fårförsäkringsansvaret till företagen. direkt kostnadsansvarettman
arbetsförhållandena. blirmotiv förändra Bedömningaroch YIatt av

för differentiering.alltför subjektiva för ligga till grundatt en

slåsubjektiva bedömningar miljöstatus kan missbrukas och orättvist.av
finns vissa regler anvisningar ska följas.varje bransch ochInom som

måsteinte sköter sig bevaka. nuvarande bevakningYI YI.sFöretag som
mycket bristfällig.är

bästa effekten på arbetsmiljön får företagenDen attman genom
sjukfrånvarokostnaderför samtidigt arbetsgivaravgiftenansvarar som

sänks.

finns risk företagen kommer deDet anställdaatt atten pressa om
arbetsgivarperioder fråninförs, arbetskamrater kan iengagemangetmen
stället öka och väl kompensera fråntrycket arbetsgivaren.än Ommer
någon kommer till jobbet och sjuk så måste dock arbetsgivarenär ta
sitt och skicka hem den sjuke.ansvar

arbetsgivarenOm bevakar sjukfrånvaron så kommer vissa attpersoner
få påökat tryck sig påett jobbet.att ofrånkomligtDet är ochvara

Arbetsgivarenrätt. och de anställda har hittils inte haft några direkta
incitament förbättra arbetsmiljön.att
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någotPiskan inte verksamt medel seriösa företag. deBaraär mot
svårtföretagen bör behandlas med sanktioner. dockvärsta Det är att

arbetsmiljö, någon miljöansvaretstraffa fram bra vill krypa undanen
finns det alltid möjligheter till det.

Otillbörlig påverkan anställda kommer alltid finnas i viss mån.attav
Vissa företagare och stimulerar sina anställda vadänpressar mer som
egentligen acceptabelt.är

för de anställda har dock positiv effektEngagemanget större änen
uppstården negativa effekt kraven.som av

måstedifferentierad arbetsgivaravgift märkas direkt iEn kassan, då
blir den accepterad och beaktad. franska försäkringsmodellen bordeDen

lämplig applicera i Sverige. fungerar i Frankrike ochatt Denvara
borde det Frihär. konkurrens mellan olika försäkringsbolaggöra även
borde bra resultat för företag och anställda.ge

förslag till miljöarbetefungerande lokaltEgna

får inte alltid utgå ifrån arbetsmiljön dålig.Man att år Om görman
det kan hela arbetsmiljöarbetet snedvridas.

Det viktigt arbeta medär ochatt partssammansatta att FHVgrupper
involveras i miljöarbetet i företagen.

fysiska miljön företagetDen klarar själv förbättra, denattav men
psykosociala delen kräver samarbete mellan företag, fackett nära och
anställda. Speciellt i mobbingfrågor behöver företaget hjälp facket.av

förutsättning förEn fungerande miljöarbeteett företagetär att
ochöppet korrekt informerar anställda fackoch olika mål, förut-om

sättningar sådanoch förändringar. Utan information det mycketär
svårt få fungerande samarbete. måste ocksåatt ett Facket bli mer
aktiva i miljöfrågor.

GD-gruppens förslag lägger alltför på företaget.stort I prak-ansvar
tiken går det inte driva arbetsmiljöfrågor bådaatt utan att parter tar

för dem.ansvar

GD-gruppens förslag inte allsär till småföretagen gåranpassat och
därför inte genomföra där.att ska efterlevnadenHur kontrollerastex
Funktionerna i förslagen i och för sig bra, måsteär de ocksåmen
kunna utföras i praktiken. Småföretaget idag har ingen skriftligtav
formulerad policy för den huvudverksamheten. formuleraAttegna en
policy för arbetsmiljöverksamheten är ännu främmande.mer

någotSka från förslagen fungera småföretagenblandute så måste en
samarbetsgrupp tillsättes för forma mallatt anpassad till småföre-en

förutsättningar.tagens samarbetsgruppenI bör frånrepresentanter FHV
ingå.

fårFHV sedan uppgift implementeraatt de företagsanpassadesom
påsystemen de olika företagen. arbeteDetta kan ske mhagärna sam-råds-partssammansatta lokala grupper.

Arbetsmiljösystemet måste till företagens befintliga adminis-anpassas
trativa system, kommer det bli svårt få miljösystemetattannars att
fungera.

Uppstår speciella behov kan företagen köpa fråntjänster någon läm-
plig FHV. viktigtDet är fungeraratt FHV konsult och att anslut-som
ningen frivillig.år obligatoriskEn kommerFHV inte förändraatt
arbetsmiljön nämvärt. Det bättreär tillföraatt FHV resurser genomföra över medel från storföretagen till småföretagens FHV-cen-
ra er.
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Utbildningsinsatser bör inriktas istället för företags-FHVmot mot
höjdledare. kompetens hos de kanEn FHV lägga bättre förslaggör att

till förändringar.
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