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Bilagedel B

Bilaga 5 Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa -
frånrapport arbetsgrupp underen arbetsmiljö-

kommissionen



Förord

arbetsmiljökommissionendirektiv skullesinaEnligt
tillupphovsådana faktorerfrånutgå gersominte bara

sjukdomar utanellerskadoridentifieraderelativt lätt
kanDetnatur.sammansattförhållandentill meräven av

arbetsmiljö, arbetetsfyiskkombinationhandla avenom i arbetetinslagpåfrestandepsykisktorganisation och
arbets-denöverinflytandeotillräckligt egnaeller om hittillsarbetsorganisation harFrågorsituationen. om

ocharbetsmiljöarbetetlokalai detbehandlatssällan
tillsynsarbete.myndigheternas

ocharbetsmiljöfaktorviktigArbetsorganisation är en
särskild arbetsgrupp varsdärförtillsattekommissionen en

behövsmedelvilkaanalysera somuppgift attfrämsta var
arbetsor-godutvecklaattmedarbetet enförbättraför att

ganisation.

bilagapresenterasrapport somArbetsorganisationsgruppens
kommissionensibeaktatsochbehandlatsharRapporten5.

arbete.
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Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa

Förord

Arbetsmiljökommissionen beslöt den 18 oktober 1989 tillsättaatt
särskild förexpertgruppen belysaatt problemkomplexet arbetsor-

ganisation arbetsmiljö hälsa. Ett huvudsyfte för gruppen- att- var
sammanställa kriterier faktorer betydelse för god arbetsorgani-av en
sation samt att förstrategierange utvecklingsarbete och exempel på
praktiska lösningar visat godasig resultat.som ge

Till förordnadeexpertgruppen arbetsmarknadsministem direktör
Stefan Agurén. SAF, ombudsman Monica Breidensjö. TCO. ombuds-

Bertil Elgstrand, LO, direktörman Ingemar Hjälm, Sveriges verk-
stadsförening. ombudsman Inge Janérus. LO. klubbordförande Göran
Johnson, ordförande arbetsorganisationsgruppen,i ombudsman
Rolf Lindh. LO. utredningschef Tord W Nilsson. SAV, ombudsman
Christina Pettersson. TCO, sekreterare Lars Roswall, Kommunför-
bundet professorsamt Carl Gustaf Sandberg, SAF. I 1990januari
kompletterades expertgruppen med psykolog Tommy Braathen.
SACO.

sekretariatet har bestått docent Gunnar Aronsson. Arbetsmil-av
jöinstitutet, huvudsekreterare, expeditionschef Dag Ekman, Arbets-
marknadsdepartementet, filosofie doktor Thomas Nordström, Volvo
Personvagnar OlofströmsverkenAB, och kand Oliverjur Renborg.

Organisationsgruppen har följande forskaregivit forskarlag i upp-
drag belysaatt specifika arbetsorganisatoriska frågor:

docent Gunnar Aronsson, Arbetsmiljöinstitutet och konsulent Carl
Åborg, Statshälsan,

forskningsingenjör1:e Peter Friedrich och professor Gunnela
Westlander, Arbetsmiljöinstitutet
filosofie doktor Karin Lundqvist.



hälsaocharbetsmiljöArbetsorganisation,

Stefan Agurén,ledamöternalämnatsyttranden harSärskilda av
Svenska Arbetsgivare-förGustaf SandbergCarlochHjälmIngemar

ochNilsson LarsTord Wrepresentanternaföreningen samt av
offentliga arbetsgivarna.Roswall för de

tacktldspress. EttunderarbetatharArbetsorganlsationsgruppen
hjälpt attberedvilllgtoch gruppenforskarna övrigaframförs till som

uppdrag.slutföra sitt
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1. Organisationsgruppens uppdrag

Den 24 november 1988 bemyndigade chefen förregeringen arbets-
marknadsdepartementet tillkallaatt arbetsmiljökommission meden
uppgift lägga fram förslagatt till åtgärder för ändra sådanatt arbets-
förhållanden upphov till skador ochger ohälsa hossom de anställda.
Bakgrunden till beslutregeringens oroande utveckling anta-var en av
let anmälda arbetsskador. förtidspensioneringar och sjukbidrag. De
offentliga utgifterna för arbetsskador, långa sjukskrivningar föroch
tidspensioneringar 1987 uppgick till 37 miljarder kr beräk-som ca
nades för åren 1988 och 1989 öka till 45 respektive 53 miljarder.

direktivenl till arbetsmiljökommissionen uttalade arbetsmarknads-
blministem a:

Kommissionen skall barainte frånutgå sådana faktorer som ger
upphov till relativt lätt identijierbara skador eller sjukdomar utan
även till förhållanden sammansatt natur. Kommissionen börav

föreslåäven andra åtgärder, behövs för ytterligareatt markerasom
det arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen.ansvar som . .
Kommissionen bör belysa hur det lokala arbetsmiljöarbetet och
särskilt arbetstagarmflytandet arbetsmiljöfrågor fiingerani
Kommissionen bör överväga, finnsdet anledning göraattom
förändringar eller förtydliganden arbetsmiljölageni eller annan
lagstiftning.

Arbetsmiljökommissionen beslöt den 18 oktober 1989 tillsättaatt en
särskild förexpertgrupp belysa frågoratt rörande arbetsorganisatio-

betydelse dettai sammanhang.nens direktivI sina till organisations-
uttalade kommissionengruppen bl a:

Arbetsorganisationen är viktig arbetsmiljöfaktor. Arbetetsen
organisation. graden specialisering och arbetet,monotoniav i
tidspress och arbetsmängd spelar förroll uppkomstenstoren av
belastningsskador. olycksfall och psykiska och sociala problem i
arbetet. Belastningsfaktorer ocksåär vanlig orsak till förtids-en
pensionering.



Arbetsorganisazion, arbetsmiljö och hälsa

Omfattande finnskunskaper sambanden mellan arbetsorga-om
och arbetsmiljö. bland andra arbetsmiljöfonden.Hos arbe-nisation

tarskyddsstyrelsen. arbetsmiljöinstitutet, arbetslivscentrum och
för på frågorarbetarskyddsnämnden närvarandegörs satsningar

särskilt arbetsorganisation och belastningsskador. dettarör Isom
forsknings- och utvecklingsarbete frågorna frånbelyser olikaman
utgångspunkter och olika verksamheter.i

Erfarenheterna emellertid risker hängervisar att sammansom
med arbetsorganisation traditionellt sällan behandlas lo-densett i
kala arbetsmiljöverksamheten och myndigheternas tillsynsarbete.i

främstaArbetsgruppens uppgift analysera vilkaska attvara me-
del behövs för förbättra utvecklaarbetet med godaatt attsom
arbetsorganisationer.

Syftet analy-med kunskapssammanställning grundär att en som
för frågormöjligheter och hinder aktivera arbetet medattsera om

arbetsorganisation arbetsmiljöfaktor.som en
särskilt kriterierfaktorersammanställaAv ärintresse att som

för förbetydelse god arbetsorganisationär samt strategierav en
och exempel på praktiska goda resultat.lösningar visat sig gesom .

på formella förutsättningarnaAnalysen bör inriktas dels de iin
form föreskrifter arbetelagar och tillsynsmyndigheternassamtav
med frågorna, på praktiska villkorde organisatoriska dels vilka

företag för-för .frågorna ochgäller arbete med lokalt inomsom
valtningar.

Ämnet utgångspunktbör belysas såväl från arbetsgivarens som
på-de anställdas företrädares perspektiv. kunnaoch deras Attur

verka arbetssituation förutsättning för individens helaärsin atten
använd-kapacitet allsidigt skall kunna utvecklas och komma till

ning.
Frågan förut-skyddsorganisationens roll möjlighet ochsamtom

för ocksådessa frågor bör klargöras.sättningar att iagera
finnsutgå från redan och börArbetet bör de kunskaper som

pågår blandsamordnas med verksamhet redanden inomsom
andra de nämnda organisationerna.ovan

fortlöpande informera hurArbetsgruppen bör kommissionen om
fortskrider.arbetet

10
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Arbetet bör konkreta förslag åtgärderutmynna i kom-om som
kan ställningmissionen till.ta

Kommissionens direktiv bifogas Bilagai

Organisationsgruppen har uppdragit åt forskarei sin tur belysaatt
olika sidor problemkomplexet arbetsorganisation arbetsmiljöav - -
hälsa. Hearings och har anordnatspresentationer vid mö-gruppens

forskarevilka ochten praktikeri har deltagit.

Arbetsorganisationsgruppens1. 1 arbete och rapporten
Arbetsorganisationsgruppens bygger på den genomgångrapport av
forskning områdetinom sekreteriat pågjorts samtgruppenssom av
forskarrapporter beställts och kommissionen.gruppensom av

För arbetsorganisationgruppens räkning följandehar arbetsorgani-
frågorsatoriska belysts skriftligt:

Hur uppmärksammas tjânstemännens arbetsvillkor svenski-
forskning sammanställning och analys. Friedrich ochPeteren-
Gunnela Westlander

Datorstöd och bildskärmsarbete: utvecklingsstrategier och-
Åborgarbetsmiljökonsekvenser. Gunnar Aronsson och Carl

Arbetsorganisationens och företagens utveckling. Stefan Agurén-
Om möjlighetermotiv, och hinder utvecklingen arbetetsi av-

innehåll försök till systematisk Stefanett analys. Agurén-
Arbetsorganisation kunskapsöversikt. historiskaDet arveten- -

förutsättningaroch för arbetsorganisatorisk förnyelse. Karin
Lundquist

För ytterligare vidga för föreliggandeatt underlaget harrapport
vid fåttsammanträden försina redogörelser särskildagruppen

frågor till sammanträdena inbjudit forskaresamt områdetinom
med erfarenhetersamt förändringsarbete.praktisktpersoner av

Sådana inslag har redogörelser för;varit
förändringsarbetet på Volvo Olofström: Thomas Nordström-

ll



hälsaarbetsmiljö ochArbetsorganisation,

Metallindustriarbetare-Verkstadsföreningen ochavtalet mellan-
belastningsskador;förförbundet utvecklingsarbete minskaattom

HjälmIngemar
kompetenskrav;forskning ochkring arbetsorganisation, stress-

Gunnar Aronsson
kärlsjukdomar;hjärt-forskning arbetsorganisation ochkring-

ÅrhusRobert Karasek, och USA
praktisk tillämpning; Björg Aaseden norska arbetsmiljölagen i-

Arbeidsforskningsinstituttet OsloSörensen. i
medinflytande; Myrberg,arbetsformer för fördjupat Larsnya-

polischef Eskilstunai
linjeorganisation:arbetsmiljöarbeteNackaLinusprojektet ii-

Löfgren.och PährBoströmMona

tillockså studieresaharDelar arbetsorganisationsgruppen gjort enav
norsktarbetsmiljölagstiftning ochför studera norskNorge att

förvärdOsloArbeidsforskningsinstituttetutvecklingsarbete. 1 var
Ullevål sjuk-besöktebesöket Sörensen. GruppenBjörg Aasegenom

till-arbeidslivfor bedre samtjustitiedepartementet. Senterhus,
Elco.verknlngsindustrin

12
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2. 90-talets förväntade centrala
arbetsmiljöproblem

dettaI kapitel diskuteras arbetsmiljöfrågorde kan fåtänkassom
central betydelse under 1990-talet. Kapitlet innehåller därför be-en
skrivning arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro förtidspensione-ochav

beskrivning pågåendering förväntadsamt och strukturom-en av
vandling och andra förändringar med betydelse för arbetsmiljön

olika arbetsmarknadssektorer.inom Avslutningsvis kortfat-redovisas
arbetsmiljösektornstat FoU-verksamhet förväntaderelation tilli

problem under 1990-talet.
Inledningsvis vill dock fästa uppmärksamhet på kvinnornasvi

arbetslivet.situation Under de årtiondena fleri har allt kvin-senaste
kommit på arbetsmarknaden förut där. Parallellt medatt stannanor

den utvecklingen har kvinnornas ställning arbetslivet förbättrats.i
För förvärvsfrekvensennärvarande är för kvinnor 80 %.

fortfarande finnsMen det både skillnader och allvarliga prob-stora
lem. Kvinnorna arbetar färre yrken arbetsmarknadeni än män är-
fortfarande starkt könsuppdelad. kvinnornasGenom arbetsmark-att
nad begränsadär och derasän männens utbildningsbakgrundmer
ofta mångaär sämre, dem och förslitandestannar i monotonaav
jobb. förrde ellertrots riskeraratt bli arbetsskadade.attsenare
Dessutom dessa jobb sällan möjlighet till infly-utbildning ellerger
tande.

svåraDen rollen dubbelarbetande finns Fortfarandekvar.som mor
oftastdet kvinnan familjenär har huvudansvaret för barn ochi som

hem. familjerSvenska småmed barn har den längsta dagliga arbets-
tiden världen. Hittills har kvinnorna ofta försökti ordna arbets-sin

jobbsituation hemmet och arbeta Effektenatt ta nära deltid.genom
denna påfrestningdubbla börjar dock kunna avläsas statistiken.iav

sjukfrånvaroMännens har tioårspe-minskat under den senaste
rioden. sjukfrånvaroKvinnornas ökar. står förKvinnorna 23 tredje-
delar sjuktalets ökning.av

flexibilitetGenom ökad arbetets uppläggning och infly-i egetmer
tande arbetstidens förläggningöver påtorde trycket de dubbel-t ex
arbetande kvinnorna kunna sådan förändringminska. skulleEn

13
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också kvinnorna påökade möjligheter till rörlighet arbetsmark-ge
naden

Arbetsorganisatoriska lösningar bör utvecklas minskar trycketsom
på kvinnorna Sådanaarbetslivet och deras totala livssituation. lös-i i

ocksåkan bidra till påden könsuppdelningenstränganingar att ar-
betsmarknaden luckras också viktigt öka jämlikhetenDet är attupp.
vad gäller och utvecklande inslag arbetet.positiva i

2. Arbetsmiljöproblem förändringar1 och i sjukdoms-
panoramat

delEn det material arbetsmiljökommissionens kartlägg-av som
fram för framåtsyftande bedömningar.underlagningsgrupp tagit ger

handlar sjukfrånvaroDet dels statistik kring utvecklingen ochom av
förtidspensionering förtagshälsovårdsper-dels enkät blandom en
sonal rörande arbetsmiljö hälsorisker.och

företagshälsovârdsenkâten påurskiljer slag problemI tresig av
frånmarkant figur 1.ett sätt övriga

Muskel- och ledbesvär
1231322Psykisk belastning
;jijotillräckligt inflytande

Hjärt- och kärlsjukdomar §\\\Y
jHudsjukdomar :\\\

Luftvägar och lunga \\
Hörselskador .
Sömnbesvär

Olycksfall bestående .-
Olycksfall andra :-

Cancer
0 80 9010050 60 70

framtidenfå betydelseProblem kan tänkas starkt ökadFigur isom
Källa:Företagshälsovârden hälsorisker, 1990arbetsmiljö ochom

Sjukfrånvaroutredningen på centralbyrånsbaserades Statistiska ar-
betskraftsundersökning AKU däroktober och november 1988, etti

14
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representativt urval svenska befolkningen mellanav 16 och år65
tillfrågades sin situation under mätvecka.om viss Resultaten frånen
denna utredning följande bild.gav Av totalgruppen svensk arbets-
kraft, 4.418.000 349.000 personensjukskrivnapersoner, vilketvar
motsvarar 7.9 %. Närmare 13 de sjukskrivna, 103.200av personer.
relaterade orsakerna till frånvaron till arbetet. 28.900 siguppgav vara
frånvarande på grund arbetsolyckor medan arbetssjukdomarnaav
svarade för fall.74.300

heltDen övervägande delen all arbetsrelaterad sjukfrånvaroav rör
besvär nacke, hals,i axlar och Avrygg, de fallen103.200armar an-

78.400 sådana besvär.gav dessaAv 78 fall400 45 besvä-attangav
hörde påfrestandemedren arbetsställningarsamman och påfres-

tande arbetsrörelser.
Som mått på problem arbetsmiljöni jörtidpensioneringär sanno-

likt tidsförskjutet vad gäller orsakermer sjukfrånvaro.än Bakom
förtidspensionering kan ligga långvarig för typiskt dåligaexponering
1970- och 1980-talsmiljöer, tack strukturomvandllng ellersom vare
andra orsaker kvantitativt kommer reducerasatt under 90-talet. För

framtidsbedömning detär därfören intressantast påatt trender ise
kartläggningsgruppens undersökning. jämför 1982 med 1988.som
Några resultat:

Andelen arbetare och företagare har minskat bland förtids-egna-
pensionärema medan andelen tjänstemän har ökat.

Inom samtliga yrkesområden har förskjutning skett från- en
sjukdomar cirkulationsorganeni till sjukdomar muskler. skeletti
och bindvåv.

Kvinnor har högre andelar belastningsbesvär medan harmännen-
högre andelar cirkulatlonsbesvär. Denna skillnad kvarstårav även

hänsynnär till befattningsnlvå.tas bådaFör könen dominerar
dock belastningsbesvären. 43 % männens och 58 % kvin-av av

förtidspensioneringarnornas 1988 sammanhänger med sjuk-
domar muskler.i skelett och bindväv.

15
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fler kvinnor än mändet 70%AKU-undersökningenEnligt är som
blandsjukfrånvaro. Skillnadernaarbetsorsakad är extra storahar en

1mansdominerande yrken.traditionelltfysiskt krävandeipersoner

växandegenomgång dra slutsatsenovanstående kan attAv enman
sådankommer artarbetsmiljöproblem1990-talets attdel vara avav

ergonomiskaoch insatserförändringar arbetsorganisationeniatt
motåtgärder.adekvatakommer att vara

tidsperspektiv.längreocksåhälsofrågorna kan ettMen urses
Ända infektionssjuk-hälft svaradefram 1800-taletstill senare

länderna.västliga Ide ettför ungefär 2 dödligheten3domarna iav
1900-taletdominerande. Underfortfarandeperspektiv deglobalt är

ochbetydelse. Cancer-civilisationssjukdomarna växthar de k is
på planahållerkurvan attökade längehjärt-kärlsjukdomar numen

hälftenfortfarande för näradockHjärt-kärlssjukdomar avut. svarar
för 1 5.dödsfallen ochSverige ensamti cancer

tillitsbristsjukdomarså kalladefinns anledning attDet att tro
framtiden psyko-ärbetydelse Detfå växandekommer iatt en

hängertillståndsomatiskaochemotionella, socialalogiska, som
riskerosäkerhet ochoförmåga hanteramed människors attsamman

tillvaron.i
skyddar.nätverksocialagodaSammanfattningsvis kan sägas att
isoleringförebyggerkamratskappå ocharbetetGoda relationer gott

ärarbetsorganisationbrasamhället. Enbristandeoch integration i
andraoch ärutbrändhetöverutnyttjande, stresshinder motett som

tillitsbristsjukdomarna.aspekter av

arbetsmiljöfdrändringarochStrukturomvandling2.2
arbetsmarknadenoch inäringslivetpå 1960-talet harbörjanSedan

flertalstrukturomvandlingar. Ettför omfattandeföremålSverige varit
kraftfältenutveckling. Desamspelat denna storafaktorer har i repre-

förän-ochteknikutvecklingmarknadsförändringar.senteras av
de vik-utbildningsnivå. Enarbetskraftens storlek ochdringar i av
förkvinnorna gotthar attförändringarna nämnts varittigaste som

1 hälsorisker,för särskildaArbetsmiljökommissionen. Arbeten utsatta
sid 14bilagedel A, rapport

2 1985.Borgenhammar,sid 1989;Se Puranen,
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kommit på arbetsmarknaden.ut Arbetsmarknadens harparter i stor
utsträckning samverkat kring denna utveckling.

offentligI statistik delas arbetslivet vanligen in sektorer:i tre in-
dustri, handel och vårdservice samt och denI kommandeomsorg.
framställningen detta kapitel1 har vård och inkluderatsomsorg un-
der avsnittet den offentliga sektorn.om Ur arbetsmiljösynpunkt är
det väsentligt särskiljaatt den offentliga sektorn på grund dessav
speciella villkor och de omfattande förändringar olikai verksamheter

pågår inom och kommuner.statsom Avsnitten beskriver kortfattat
krafterna i omvandlingen. de kvantitativa förändringarna och förvän-
tade arbetsmiljökonsekvenser.

omvandlingen industrinav
Under åren 1960 till 1985 minskade sysselsättningen inom in-
dustrin från 35 till 25 %. Framförallt har personalminskningen varit
stor inom textil- och beklädnads- livsmedels- samt trävaru-
branscherna. Inom verkstadssektorn har maskinindustri minskat
kraftigt medan metallvamindustri och elektronikindustri haft en mer
stabil utveckling. Denna utveckling sysselsättningen inomav in-
dustrin kan också uttryckas arbetsmiljörelateradei Andelentermer.
anställda med enklare hopsâttningsarbeten har ökat förväntasmen
långsamt minska framtiden.i Andelen anställda bedriver under-som
hållsarbete, övervakar produktionen och utför produktionsom-
ställningar ökar. Ett skälen till detta är teknikutvecklingen.av som

detgjort möjligt överlåtaatt fler och fler tillverkande åtprocesser
robotar och automater. Detta har lett till förskjutning syssel-en av
sättningen riktningi underhålls-mot och omställningsuppgifter av

dyrbar produktionsapparat.en
En andra viktig förändring är industrin föratt närvarande genom-

går utveckling från massproduktionen långai ökadserier mot varia-
tionsrikedom och därmed kortare ochserier tätare omställningar3.
vilket ökar kvalifikationskraven.

Dessa tendenser ökar kraven på personalens kvalifikations- och
utbildningsnivå samtidigt behoven outbildad arbetskraftsom av

3 För framtidsbeskrivning industrinen Från fabrikav tilluppsatsensevcrkstadskontor teknik och arbetslivet i framtiden.om ny Bengt- avAbrahamsson.
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Effekterminskar. formdessa utvecklingstendenser bättreiav ar-av
betsmiljö har sådock länge bara kommitän mindre del deen av
industrianställda till godo.

Aktuell från Metallindustriarbetarförbundet4statistik visar att en
13 Metalls medlemmar verkstadsindustrin har arbeten mediav
svår miljöbelastning5 medan medlemmarna arbetar20 % godiav en
arbetsmiljö. statistik också andelen kvinnorDenna är störstvisar att

branscher där miljöbelastningen kvalifikationsnivånochi är störst
lägst. Samtidigt kan konstateras utbildningsnivån industrinatt inom

låg,relativt vilket indikerar framtidaär utbildningsbehov;ett stort
enligt frånLO-utredning har hälften arbetskraft1988 all inomen av
industrin nioårigbara grundskola eller kortare högstasom
grundutbildning.

Också statistik andelen kvinnor bran-är störstattvisar iannan
scher låg kvalifikationsnivå.med på traditionellaberor bl denDetta a
tayloristiska arbetsorganisationen. där lågutbildade kvinnor de-som
buterar på arbetsmarknaden till övervägande del enklabesätter re-

arbeten. Många studier har hur subtila mekanismerpetitiva visat sor-
kvinnor och arbetslivet så kvinnorna ofta hamnarmänterar i att i

rutinarbeten och blir kvar där tills slåsde praktikenIut. tvingas
många kvinnor frånhoppa tempoarbete till tempoarbete taktatt i
med dessa rationaliseras bort. rutinarbetande kvinnor haratt Dessa i
många fall kommit betraktas icke utvecklingsbaratt rest-som en

arbetsuppgifternade teknologiskt avancerade anlitasFörgrupp. nya
vanligtvis helt arbetskraft.en annan

Problemet kan exemplifieras vad hände produk-med närsom
för förändrades från manuelltmönsterkorttionsprocesser rutinar-

bete till automatiserad och Förändringen leddeövervakning.styrning
till ökade kvaliñkationskrav föristället tidigare anställda.att gemen
lågt utbildade kvinnor. möjlighet och kompe-till vidareutbildning

processteknikenötensutveckling färdigutbildaderekryterades

4 Se Metallindustriarbetarförbundets kongrcssrapport 1989: Solidarisk
arbeispolitik för 67-72.det goda arbetet, sid
5 Måitet baserat lyftpå graden enformighet. buller,är etc.smuts tungaav
6 Lundqvist. sid 8-9
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Som konsekvens industrins omvandling bör arbetsorganisa-en av
utvecklastionen mot

flexibilitet-
ökade möjligheter för de anställda till kompetensutveckling och att-

arbetetväxa i
ökad hänsynstagande till hälsoeffekter vidnegativa oregelbunden-
arbetstid
Ökad integration mellan olika yrkeskategorier mellan arbetaresamt-
och tjänstemän

En mycket angelägen uppgift elimineraär restarbetena,att dvs de
utarmade arbetsuppgifter ofta kvarstår efter automati-som en
seringsvåg. Dessa arbeten uppfyller kraven på arbets-inte ett gott
innehåll och på sikt de hellerär effektiva för verksamheten.inte Här
bör påskynda omvandlingsprocessen.man

Handel och service
Sysselsättningsförändringarna handel ochinom harservice varit
relativt små under perioden 1960-1985. Inom detaljhandel och
samfärdsel minskade sysselsättningen medan den ökade kraftigt

bank- och försäkringsväseninom uppdragsverksverksam-samt inom
het och fastighetsförvaltning. Dessa nyskapade hartjänster regeli
krävt kvalificerad arbetskraft samtidigt de arbeten för-som som

relativt okvalificerade.svunnit varit
Arbetsmiljöförändringarna kännetecknas framförallt omfat-denav

tande datoriseringen administrativt arbete. Bildskärmsarbete ärav
idag mycket vanligt och kommer öka omfattning.änatt Avimer
Handelstjänstemannaförbundets medlemmar arbetar 54 % vid bild-
skärm, 22 % kvinnliga medlemmarna arbetar än 4av timmarmer

bildskänn73.dag vid andraEn arbetsmiljöförändring före-per är att
komsten obekväma och oregelbundna arbetstider ökat följdtillav av
utsträckta öppettider vid olika serviceinrättningar. handel,Inom t ex

7 TCO: Tjänstemäns och tjänstekvinnors arbetsmiljö Utveckling och nuläge,-1989.
8 För beskrivning arbetsvillkoren i administrativt arbete viden av

Åborgbildskärm Datoriseringens vinnare och förlorare. Aronsson,se
Orelius, 1988
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områden 59 %harkvinnodomineradeårhotell och restaurang, som
utanför tids-delvishelt ellerliggerarbetstider.de anställda somav

fredagmåndag tilldagtidintervallet

Oüentlig sektor.
fömyel-ochinför både besparings-ställs idagverksamhetOffentlig
inrättabehov attmötatidigare att genomsekrav. Den strategin nya
möjlig.längrebefintligaexpandera är inteellerinstitutionernya

blandinnebär annat attsektoroffentligadenFömyelsearbetet inom

resultatenochklararedefinierasansvarsfördelningmål och-
ochekonomiskt prestations-följsochsätts centrumi upp

mässigt
behovkrav.och attmedborgarnas genomförvaltningen möter-

tillmyndighetsinriktad service-frånövergåoch enenmermer
förvaltningskulturinriktad

deattresonemengetenligtdecentraliserasbeslutsfattandet
också har störstmedborgarnaarbete möterdagligasittisom

skötasjobbet börhurbedömamöjlighet att
så kun-ökarverksamheter attintäktsfinansieringar vissaav

förfår betaladirekt service.vissderna en
ADB-området lederframföralltutvecklingentekniskaden inom-

anställdas kompetens.på dekravtill ändrade

denföljdfått tillbl attharoch kommunFömyelsearbetet statinom a
arbetsmarknadendynamisk delidagoffentliga sektorn utgör aven

ochförändring organisationochutvecklingkontinuerligmed aven
arbets-arbetsformer omprövas.ochVerksamhetsgrenaruppgifter.

till-uppdragochhuvudmänförs tilluppgifter avvecklas eller nyanya
omfattandetillupphov ettochharomvandlingen givitkommer. ger

förkonsekvensergenomgripandefallmångamedförändringsarbete i
intensifierats ochhararbetsmiljöarbetetanställda. er-de Det interna

utvecklingsprojektochforsknings-antalhållit stöd ett stortgenom
verksamhet.på dennaexempel3.7generellt Avsnittintresse. gerav

9 arbctstidskommiténstillBilagedel Avälfärd.Arbetstid och1989:53.SOU
1989Stockholm.Arbeismarknadsdepartcmeniet.betänkande.

20



Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa

Vård och Vård- och omsorgssektorns särskildaomsorg. problematik
analyseras särskild arbetsmiljökommissioneninomav gruppen var-
för dess behandling här blir kortfattad.

sysselsättningen vård- ochinom omsorgsarbetet har ökat kraftigt
under perioden 1960-85. Bakom ökningen ligger utbyggnaden av
barnomsorgen. äldreomsorgen hälso-samt och sjukvården. Den
ökande förvärvsintensiteten. förändradeden åldersstrukturen och
tvåförsörjarfarmiljens definitiva genombrott under 1980-talet har i
hög utsträckning påverkat utvecklingen. Väsentliga delar av sam-
hällets barn och äldre flyttathar familjenomsorg till offent-utom ur
liga institutioner.

Vård- och omsorgssektorn är utpräglad kvinnoarbetsmarknad.en
de flestainom yrkesgrupper kvinnoandelenär 90 % eller mera.

framtidaDen utvecklingen sektorninom är utsträckningi stor
avhängig den samhällsekonomiska tillväxten och politiska beslut.
Möjligheterna med tekniskaatt medel förändra den både vad gäller
kvantitativt omfång och arbetsinnehåll begränsade,är även tom ex

operationsmetoder radikalt kan minska behovetnya sjukhusvårdav
för sjukdomar. Sådanvissa tekniska kaninnovationer emellertid i sin

påverka förhållandettur mellan personal sluten vård, öppenvårdi
och hemtjänst. varför bättre metoder, och rationalise-organisation

paradoxaltringar kan leda till ökad vårdtyngd förnog personal-vissa
dennainom sektor.grupper

Ny teknik och metoder leder till vårdkonsumtionenattnya
minskar kraftigt befolkningsgrupperinom 70-årsåldern.tillupp
Samtidigt ökar vårdkonsumtionen för år80 och äldre. En-gruppen
ligt bedömning1° kommer hälften vårddagarna påen sjukhusen attav
utnyttjas de 5 % befolkningen år80 ellerär äldreav vidca av som
1990-talets En pågåendemitt. utveckling årannan avinstltutio-
naliseringen innebär människoratt skall få ökade möjlighetersom
till boendeeget samhället.ute i fårDetta konsekvenser förstora per-
sonal såväl sjukvårdinom hemtjänst.som

Enligt kartläggningsgruppens analys upplevs arbetet vård-inom
och omsorgsektom betydligt påfrestande änsom genomsnittetmera
för arbetsmarknaden. Graden arbetsmiljöproblem starkt rela-av var

10 Uppgiften hämtadär från arbetsmiljökommissionens omsorgsgrupp.
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terad till placering längreJu organisations-i organisationen. iner
arbetsolycksfallfler arbetsskador.hierarkin, desto sjukskrivningar,

haroch förtidspensioneringar. yrkesgruppernaDe mest utsatta i
arbetsmark-avseenden bland de värdena heladessa sämsta inom

naden.
Även sjukvårdvården stordriftpräglas idag och specialisering.av

på löpande band. på vårdavdelning präglas rondsys-Arbetet aven
vilket den samlade överblicken hos avdelnings-temet stannargenom

arbetet.föreståndaren fördelarleder ochsom
påfrestande hierarkiskaMed till psykiskt arbetet. denhänsyn det

oftafasta detde yrkes- och kompetensgränserna,organisationen,
verksamhetenstyrda arbetet. den personalintensiva och patientnära

framstår förbättra arbetsorga-det särskilt viktigt ändra ochattsom
vårdområdet.nisationen inom

Ungdom och arbete2.3

arbetsförhållan-på och godaDebatten kring ungdomars krav arbete
förväntningar på kom-för ungdomarnasden attinrymmer en oro

dåligt med vadmande arbetsvillkor stämmer överens t in-som ex
erbjuda. huruvidafråga på framtidendustrin kan med bäringEn är

åt ungdomar ochpå det goda arbetet skiljer mellansigsynen
tvååtminstonefrågeställning belysasvuxnaäldre. kanDenna ur

perspektiv.
första finns förskjutning mellandet tydligFör generationernasen

uppfostradepå ungdomarvad bra arbete bör Dagens ärett ge.syn
1960-taletpå formulerades undermed de krav det goda arbetet som

förverk-lyckatsoch delar arbetsmarknaden ännu intestorasom av
påinflytandehar makt ochliga. den äldreFör generationen, ar-som

sannoliktsjälvklart.betsplatserna. detta lika Här ärär synsätt inte
detinflytande och utvecklingmöjligheterna eller utsikterna till i

Klyftan å sidan dearbetet betydelse. mellancentral egnaegna enaav
frihetanspråken på fysisk psykisk ochmålen och planerna ochsamt

blir förå tillrättalagd arbetsprocessandra sidan styrd och stor.en
otillfredställelse med delarSannolikt bottnar del ungdomars aven av

11 Karin Lundqvist, sid 3
12 kringVid Arbetmiljöinstitutet finns forskningsprogramett nystartat
Ungdomars arbetsvillkor och i framtiden.nu
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dagens arbetsliv, slagt industriarbetenvissa eller styrda ochex av
rutinbetonade vårdarbetenochservice- dennai spänning. Att ung-
domar i opininionsundersökningar rangordnar reseledaryrket högst
avspeglar sannolikt dettaatt yrke höginrymmer grad såvälen av
fysisk mental rörlighet och frihet. Sådanasom generationsolikheter
leder självklart till konflikter och motsättningar. ytterligaresom
skärps denattgenom undergenerationen skoltid fåttyngre lärasin

framtidstro ochsig kritiskt tänkande.
andraDet perspektivet utgår från olikheter ungdomars ochi vux-

existentiella och psykologiska olikheternas situation. Dessa framträ-
der tydligast när undersöker totalsituationen d arbets-närman sv
egenskaperna relationsätts till deni totala livssituationen.

det förstaFör finns individuella utvecklingspsykologiska fråge-
ställningar, berör ungdomars identitetsutveckling ochsom vuxen-
blivning, där identitetssökande är huvudtema.ett Denna problematik
kan belysas med frågor:antalett

Vilka särskilda konflikter kännetecknar ungdomars-
identitetsformande
Vilka sociala miljöer finns tillgängliga där ungdomar får söka och-

identiteterpröva
Hur arbetsplats kan erbjudaut sådan social miljöser en som en-

handskasHur på arbetsplatserna med konflikten mellanman- en
skolutbildning betonar ifrågasättande och kritisk analys ochsom

arbetslivett med auktoritära värderingarmer
Under vilka betingelser kan de på arbetsplats utgöravuxna en-
konstruktiva identiñkationsobjekt
Under vilka betingelser framträder och socialagrupper-
kategorier kan identiñkationsobjektutgörasom

vilken månI framstår arbetarkollektivett ett positivtex som-
identifikationsobjekt, bärare intressensom gemensammaen av
och värderingar

För det andra handlar det samspelet mellan ungdomarsom egna
rollförväntningar förväntningarnaoch från familj. kamrater och sam-
hälle. Ett tema är ungdomars rollprioritering och hur de handskas
med kulturella. värderingsmässiga och tidmässiga konflikter mellan
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förutsättningarFrågan vilkalivsroller. ärarbetsrollen och övriga ar-
specifika företag eller organisationerrespektivehelhetbetslivet sini

flexibilitet. Idagönskemålsärskildaför ungdomarshar mötaatt om
förarbetslivflexibilitetpåkravallt högre i sinaställer ungdomarna

olikalivsprojekt prövagenomföraockså övrigakunnade sinaatt -
kanverksamheterochforma identitet. Företaglivsstilar och sin som

blisannoliktflexibilitetskonflikter kommer attsådanahantera
för ungdomar.attraktiva

FoU-proñlochKunskapsbehov2.4
syftat tillharutvecklingstendensergenomgång olikaOvanstående av

arbetsmiljöfrågorvilkaför bedömningunderlagett somatt ge aven
bedöming1990-talet. Dennacentrala undertänkas bli gerkan en

kunskapvilkenmåste lösas ochproblemvilkavägledning somom
ohälsaarbetsmiljörelateradför förebyggautvecklasbehöver attsom

arbetsorganisationer.och godaarbetenutveckling bragenom av
tillrelationställasfram kan iproblembild växerDen som

börarbetsmiljöfrågor. näm-Härrörandeförresurstilldelningen FoU
snabbutredningtillsattenovember 1990att i avregeringen ennas

betän-skall lämna sittUtredningenarbetslivsforskningen Sverige.i
Arbetslivs-särskilt belysaskalloch1990kande redan 30 maj

arbetslivsforskningen.och rollverksamhet iorganisation.centrums
FoU-profilenfaktiskaöversikt denoch djuparebredareFör aven

Vi nöjerutredningen.till denarbetsorganisationsgruppenhänvisar
Arbetsmiljö-vidresursfördelningenmed redovisadärför här attoss

Arbetslivscentrum.utelämnarochArbetsmiljöinstitutetfonden och
jämförbara priorite-direktområdenför olikaKostnader är inte ur

förkostnader utrust-måste tilleftersom hänsynringssynpunkt tas
bildbättre priorite-personalfördeiningenDåning avger enm.m

ringen.
personalfördeiningen procentiArbetsmiljöinstitutetinom var

13: fysio-medicin 21.0teknik 17.0,24.0.psykologi 7.5, kemi1988
toxikologi 11.5.ochlogi 19.0

13 arbetsmiljöfrågor.förforskningscentrumKällazArbetsmiljöinstitutetz Ett
1988Arbetsmiljöinstitutet,
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Arbetsmiljöfondens fördelning FoU enligt för bud-av prognosen
getåret 9192 på sammanlagt 199 miljoner kronor har följande om-
rådesprofil miljoner:i kemiska fysikaliska40.0, 17.0. arbetsställ-
ningarbetsbelastning 30.0, arbetsolycksfall 11.5. arbetsplatsutform-

2l.1.ning psykiska och sociala aspekter arbetsorganisation medbe-
stämmmande 51.8, lokalt skyddsarbeteföretagshålsovård 12.5 samt
forskartjänster 15.0. Sett på sikt har arbetsmiljöns psykiska och
sociala aspekter fått ökat utrymme Arbetsmiljöfondensi totala re-
sursfördelning.

Ett faktaunderlagannat för bedöming framtida forskningsbe-en av
hov finns deni beställtsrapport som organisationsgruppen hurav om
tjänstemannagruppernas arbetsvillkor uppmärksammas forsk-i
ningen.

Företagstagshálsovárden har viktig roll spelaatt 1990-taletsen i
arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården byggdes och kunde be-upp
driva framgångsriktett arbete under årantal dåett fysiska arbets-
miljöproblem dominerade. Dess kompetensprofil med stark medi-
cinsk inriktning avspeglar fortfarande detta förhållande. Under
1980-talet har dock tyngdpunktsförskjutning skett arbetslivet.inom
från ochtung manuell till högteknologiskt styrd varuproduktion, från
organisatoriskt tungrodda byråkratier till lättrörliga ochmer
decentraliserade administrativa enheter. Den förändringenstörsta
på svensk arbetsmarknad är dock omvandlingen riktningi mot
tjänsteproduktion. Denna kommer ytterligareatt accentueras under
1990-talet.

Av Sveriges drygt miljoner4 anställda drygtär 3 miljoner anslutna
till företagshälsovården. Svensk företagshälsovård hade 1987 ca
9 000 anställda. Storleken på de olika ingående professionema av-
speglar dess kompetensprofil. tvåDe största yrkesgrupperna före-är
tagssköterskor 2.500 företagslâkareoch 1.500. I övrigt inrymmer
företagshälsovården beteendevetare 500, företagssjukgymnaster
1.000, skyddsingenjörer l.200 och övrig administrativ personal
1.800.

14 Rapporten heter Hur uppmärksammas tjänstemännens arbetsvillkor i
svensk forskning En sammanställning och analys. och skrivenär PeteravFriedrich och Gunnela Wcstlander.
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avtalregleratarbetssätt är iinnehåll ochFöretagshälsovårdens
tanken ärbakomliggande attarbetsmarknadens Denparter.mellan

ochanställdadetillnärhetdess omsorgföretagshälsovården. genom
förangelägenhet parterna.arbetsmiljö, ärderas gemensamenom

ochslutsatseravslutnlngskapltel presenterasdenna rapportsl
ochkunskaps- ut-forsknlngs-.arbetsmiljösektornsrörandeförslag

bildningsbehov.
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3. Arbetsorganisation och arbetsmiljö

Trots den offensiv dåligamot arbetsmiljöer pågått Sverigei isom
år20 återstårsnart ännu mycket detinnan goda arbetet för alla är

realitet. Olikhetema fortfarandeären vad gällerstora hälsa. arbets-
innehåll och möjligheter till utveckling mellan olika yrken och bran-
scher. förekommerDet också fortfarande omfattande utslagningen
från arbetslivet, hänger med arbetsvillkorsom samman inte ärsom
anpassade till människors förmåga och kapacitet.

Vissa erfarenheter tyder på åtgärderatt riktade arbetsorgani-mot
sationens utformning kan betyda mycket för utvecklingen mot en
bättre arbetsmiljö. Eftersom utrymme saknas för genomgången av
olika organisationsteorier15 berörs frågan helt kort. Arbets-

kanorganisationen betraktas olika perspektiv. Man skiljer mellanur

betydelsenorganisation i människorgrupp samverkar fören som
kända mål formi produktionsresultat eller framställdaav tjänster
och
organisering arbetet vardagstal ocksåi arbetsorganisation.av

Det påsätt vilket arbetet fördelas och omfördelas måste det prak-i
tiska sammanhanget värderas flera perspektiv. Den uppgiftur som
skall lösas arbetet alltidgenom är det överordnade perspektivet.
Inom för verksamhetens målramen arbetetsavpassas organisation
till de anställdas krav, vilka också med hänsynvarierar till individ
och tidpunkt.

Arbetsorganisationen bestämmer hur olika individer förexponeras
hälsorisker liksom för förhållanden innebär möjligheter tillsom
lärande och utveckling. Därför förändringsarbeteär riktat mot ar-
betsorganisationen effektivt för åstadkommaatt arbetsmiljö-
förändringar. De centrala arbetsmiljöaspekter större ellerisom
mindre utsträckning bestäms arbetets 15genom organisering är

15 För sådan genomgång Sjöstrand, 1988.en se16 Se Metallindusiriarbeiarförbundets kongressrappori 1989: Solidarisk
arbetspolitik för det goda arbetet, sid 156-158.
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beslutsbefogenheter, gradenarbetsinnehåll, fördelningen avav-
beslutshierarki

på siktutvecklas arbetet; längremöjligheter lära ochatt i-
såväl på arbetsplatsenpåverkar anställdes ställningdetta den

helhet.på arbetsmarknaden och samhälleti somsom
deför ohälsa blandfördelningen belastningar och riskav-

anställda.

beträffandeomfattande tillförlitligaochKunskaperna idag relativtär
förhållanden och arbetets ärvilka arbetsmiljön organisationi som

beträffandearbetstillfredställelse. dvshälsa ochkritiska vad gäller
innehållet arbetet. Vaddet godamålen för arbetets utveckling och i

dock kunskapernauppnå det goda arbetet integäller medlen äratt
goda och problemenlika större.

huvudsak riktatfokus tredje kapitelenlighet härmed dettaI är ii
drivkrafter, möjligheterföretagetsförvaltningens dynamikmot inre -

arbetsförhållanden ochsambandet mellanoch hinder och mot-
försökför tillsamhällets stöd ochkapitel behandlas styr-hälsa. I 4

arbetetpå det lokalaarbetsliv. med tonviktbättre imot ettning
framföralltbestårSådant ochförvaltningar. stödföretag och styrning

föreskrif-ochkunskapsförmedling lagarforskning och samt avav
ter. underlagoffentliga debatten ochstoff till denkunskapNy ger

företagen kringlagstiftning förför beslutför politiska beslut samt i
och utbildning.teknik. arbetsorganisation

värderassamhälletsframtidsperspektiv kan dessa insatserI ett
teknologiskaochstrukturella, ekonomiskadeoch bedömas gentemot

arbetetsarbetslivet ochkrafter omgestaltar organisa-ständigtsom
frågor så-kapitel väcker2.och kort beskrivits Dettaition nyasom

som

på vilkaeffektiva med avseendeVilka arbetssätt och ärstrategier
problem

områden omorienteringvilka krävsInom en
stödjasarbetsmiljöverksamhet bästföretagenskanHur inre av

kunskapsproduktionsamhällelig

17 Oscarsson, 1987.Se
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3.1 Frihetsgrader vid förändring
Följande äravsnitt översikt över och introduktionen till frågor som
tas längre fram iupp rapporten.

Samspelet mellan teknikprodukter. arbetsorganisation och per-
sonalpolitik skapar människors arbetsvillkor. Förståelse dettaav
samspel och dess konsekvenser öppnar möjligheter att göra val som
kan leda till bättre arbetsvillkor.

Val teknik och produkt påverkarav direkt arbetsfördelningen och
kommunikationen mellan människa och maskin liksom graden av
maskinstyrning. Valet teknik är också valett vilkenav grad ochav

kompetenstyp och färdighetav behövs för hanteraatt ochsom styra
den tekniska utvecklingen. Valet teknik och produkt bestämmerav
också i stor utsträckning den fysiska miljön. de ergonomiska för-
hållandena och olycksfallsriskema.

Val arbetets påverkarorganiseringav bara fördelningeninte av ar-
betsinnehåll ocksåutan arbetets planering. styrning och kontroll.
Genom arbetets påverkasorganisering samverkans- och kontaktmöj-
lighetema arbetet.i

Val personalpolitik, där blav rekrytering. utbildning och löne-a
sättning ingår, har betydelse för individens utvecklingsmöjligheter i
arbetet föräven hur företagetmen utvecklas. Information och med-
bestämmande är andra aspekter personalpolitiken med såvälav
direkt indirekt arbetsmiljöinnebörd.som

Den vikt arbetsmiljösynpunktsom skallur tillmätas tek-
nikprodukter, arbetsorganisation och personalpolitik mel-varierar
lan olika sektorer. Tjänste- och servicesektorn inrymmer kunskaps-
och personalintensiva verksamheter för vilka den stora potentialen
för bättre arbetsvillkor och större utvecklingsmöjligheter finns i per-
sonalåtgärder och utbildning.i Inom industriell verksamhet kan ny
teknik innebära radikala förbättringar den fysiska arbetsmiljön.av
Samtidigt samspelar sådana teknikförândringar med arbetsorganisa-

ochtion personalpolitik. Arbetsorganisatoriskt tekniken möjlig-ger
het fysisktatt och socialt föra arbetsplatser och personalsamman

tidigare isoleradevarit och låstasom vid respektivesina arbetsupp-
gifter. Personalpolitiskt finns valet att antingen rekrytera personalny

18 Lennerlöf, 1985.
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felkvalificeradefortbildaeller anställda tekniken blivit igenomsom
arbetsuppgifterna.förhållande till de nya

goda arbetet: perspektiv och kriterier3.2 Det

beroende samhälletsVad betecknas det goda arbetet är avsom som
utvecklingsnivå rådande kul-och denekonomiska teknologiska samt

fråga kulturellttids- ochoch månniskosynen. detAtt ärtur- om an-
understry-arbetsmiljölagen,knutna värden betonas minst iinte som

tillfredsställande med hänsyn till arbe-arbetsmiljön skallker att vara
samhället.och sociala utvecklingenoch den tekniska inaturtets

utvecklingsnivåavseende på samhälletsdenna relativism medTrots
arbetetshög kring det godagraden samstämmighet ganskaär av

egenskaper arbetsmiljöperspektjv.ettur

Forsknlngsperspektiv.
på formulerades1960-taletidéer industriell demokratiDe somom

19 Utifrångenomslagskraft.haftThorsrud och harEmery stor enav
psykologiskaformuleradesvarelsemänniskan aktivteori om som en

krea-för individen hadet möjligtarbetskrav. skulle ettgöra attsom
liksomförhållningssätt till arbete.och aktivt Detta synsättsitttivt

påverkat värderingarnareformtänkande hög gradförfattarnas har i av
allmännaidag del detarbetsmiljö ochvad god utgörär avensom

förändra arbets-medtankegodset människor arbetarhos attsom
miljöer.

formulerade psykologiskaThorsrud och principerEmery somsex
både ochborde arbetsuppläggning organisationsprincipergenomsyra

diskussion:forskningens inspel lokalkanoch sägas i envarasom

någotl innehåll arbetet kräver utöver ut-Behovet i rensomav
hållighet betyder ävenoch variationminimumett visst omavsom

ständiga nyheter.nödvändigtvis innebärdetta inte
fortsätta lära.något och och2 lära arbetetBehov attatt iav

åtminstonefatta beslut avgränsat3 Behov kunna ettatt inomav
kallaområde den enskilde kan sitt eget.som

19 Thorsrud och 1969.Emery,
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4 Behov anseende, åtminstoneav gradviss mellanmänsk-en av
ligt stöd och respekt på arbetsplatsen.
5 Behov att sammanhanget mellanav arbetetse och omvärlden.
åtminstone förbindelsenatt mellan det utförse arbeteti ochman
vad betraktas ochsom nyttigt värdefullt.som
6 Behov att arbetetatt förenligtärav medse önskvärd fram-en
tid dettautan att nödvändigtvis innebär avancemang.

Utvecklingen efter Thorsruds och Emerys l960-talsansats karakteri-
forskningenatt utifrånseras av empiriska studier kunnat utveckla en

fördjupad kunskap samband mellan psykiska ochom sociala aspekter
arbeteti samt mänskliga förhållningssättom och reaktioner.

Kunskapen kan under huvudområden:grupperas tre lärandestress,
och relationer.sociala I människors vardagsliv samverkar dessa tre
områden skapandeti enskilda människors arbets- ochav livsvillkor.

Stressforskningen har identifierat och beskrivit mängd förhållan-en
den innebär risker för psykosomatiskasom besvär och sjukdomar. l
korthet handlar det undvikaatt kvalitativtom utarmade och kvanti-
tativt överbelastande arbeten. Detta kan också uttryckas negativt i ett
antal psykologiska k anti-krav. dvs kännetecken på hurs arbetet inte
skall stressreaktioner ochvara stressrelateradom ohälsa skall kunna
undvikas.

mekaniskt styrd arbetstakt-
standardiserade rörelsemönster-

detalj förutbestämdai arbetsmetoder och arbetsredskap
ständig kortcykligaupprepning arbetsmomentav
höga krav på ytlig uppmärksamhet-
ianspråktagande enbart eller huvudsaki motoriskaav-
funktioner hos individen
kombination ovanstående arbetsegenskaperav med-
prestationslön
häftiga kast mellan under- och överstimulering-
nattarbete-

20 Lennerlöf 1981 breddar perspektivet med kriteriet arbete förutomatt -mänskligatt och personliggynna utveckling, hälsa också skall tillföra-individen resurser.
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detkontroll överochinflytande egnahar attStressforskningen visat
hanteraindividenför attmedletviktigastedetsannolikt ärarbetet
regleraochkanindividenNär agerabelastningar.ocharbetskrav

dessamötakapacitet attochkrav sinmellan omgivningensbalansen
hälsan.förlärande ochförmöjligheternade bästaföreliggerkrav,

möjligheter attanställdashandlarlärande an-ochKompetens om
Även härarbetet.utvecklasoch iläramentala attvända sina resurser.

indivi-grundläggande förbetydelsemeddethandlar processerom
har sinarbetsmiljöforskninghälsa.och Denvälbefinnande somdens

lärandetill samtbidraförutsättningar attarbetetsutgångspunkt i
individen sinipersonlighetsutveckling har attvisatochkompetens-

intellek-såvälanvända sinafåmåste sigverksamhethuvudsakliga av
förmågor.sensorisk-motoriskaochperceptuellatuella. sinasom
ochintryck, utmaningarinförställas upp-arbetetGenom att i nya

yrkesskicklig-förmåga ochutvecklaindividen sinkan egenlevelser
förinnebördhar positivarbetetframgång detnå ihet. Att egna en

möjlighetanställdadeArbetsorganisationermänniskor. geralla som
ochsjälvkänslaockså störreerbjuderarbeteeffektiva sittiatt vara

arbetstillfredsställelse.
ökad kompe-tillbidrarlärande inteocksåfinnsdet ettMen som

tillmöjligheternadärarbetssitutationerhälsa.och Iutvecklingtens,
begränsadenågot ärlära nyttmöjligheternasmå attochpåverkan är

inlärdForskningenhjälplös.äristället omattså lär sig manman
indivi-konsekvenser:följande typerpekat treharhjälplöshet ut av

och stämnings-problemlösningsförmågan hämmasden passiviseras.
finnsDetsymtom.depressivauppträderextremfalletsänksläget i-

denmekanismer ävendessakring van-forskning omomfattandeen
inlärdharSverigeIarbetslivstillämpning.direkthaftligen inte

22LennerlöfLennartstuderatsarbetslivethjälplöshet i av

bety-område stortredjestrukturer är ettoch avrelationerSociala
relationersocialaGodalivsvillkor.ocharbets-människansfördelse
lednings-Arbetsfördelning,hälsa.ochvälbefinnandetillkällaär en

Ödman,21 1987.1983; Aronsson,FrankenhaeuserSe Lex
såvälredovisar22 hjälplöshetellerskrift KompetensLennerlöfs somSe

1989.Lennerlöf,Sedata. ävenepidemiologiskafallstudier som
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former och teknik skapar förutsättningar för bra sociala relationer
och stabila nätverk pá arbetsplatsen.

Social interaktion och sociala relationer kan ha olika kvalitet och
intensitet. I situationer där människor samverkar för uppnåatt ett
kvalificerat och mål hargemensamt de sociala relationerna helten

innebörd än vid löpandebandproduktiontannan där beroendetex av
andra människor kan upplevas begränsande och utgöra källasom en
till irritation och konflikt.

Gemenskap med andra människor åär andra sidan särskilt viktigt
okvalificeradei arbeten möjlighetutan till identifiering med arbets-

uppgiften. sådanal fall kan social gemenskap ha identitets-en en
stabiliserande funktion. En utveckling mot ensamarbete kan intemer
enbart betraktas skyddssynpunkt. Bra arbetskamraterur är källaen
till arbetstillfredställelse och identitetsupplevelse och utgör ett
skydd ohälsamot pressandei situationer.

Partsperspektiven
Såväl tjänstemannarörelsen LO-kollektivet ställer krav påsom ut-en
veckling arbetet ligger dennära bild forskningenav som gett.som
Vid 1976 års TCO-kongress sammanfattade TCO krav påsina arbe-
tets följandeorganisation i punkter:

Arbetets skaorganisation ge
tillfälle upplevaatt meningsfullhet och personligt- engagemang i
arbetsuppgifterna,
rätt att med och bestämma över och förvara ta sitt- egetansvar
och det arbetetgemensamma
möjlighet till både självständighet och gemenskap med andra- i
arbetet,
läro- och utvecklingsmöjligheter. samt-
trygghet framtidenoch föri arbete och hälsa.nu-

sådanEn arbetsorganisation arbetet det värde detger idag barasom
förunnatär fåtalett uppleva. förutsättningatt En för skapa sådana ar-

betsorganisationer är, de anställdasatt medbestâmmande omfattar
samtliga frågor företag förvaltningar23.ochi

23 Från Villkor i arbetet. Kongresstryck TCO,l976, sid 12.nr
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Metallindustriarbetare-fåkan här representerasLO-kollektivet av
arbetetgodapå iDetsammanfattade1985 sinförbundet synsom

kriterier:följande nio

för förändringar.förutsättninganställningenl Trygghet i en-
produktionsresultatetandel2 rättvisEn av

företagenmedbestämmande3 iEtt
samarbeteförarbetsorganisation4 En

alla arbetenyrkeskunnande5 iEtt
arbetetdel6 Utbildning aven-

sociala kravutifrånArbetstider7
på arbetsplatsernaJämlikhet8

olycksfallochför ohälsariskerarbetsmiljö9 utanEn

VerkstadsföreningSverigesArbetsgivarsidan kan representeras av
arbete24.på brakännetecken ettföljandeangersom

fysisk miljöGod
arbetetsjälvaStimulans av

arbetsbelastningLagom
arbetsgemenskapBra

arbetsledningsklimatPositivt
påverkasskall kunnaArbetstakten

jobbbradellön ettRättvis aven-

formulerats uti-de kriterierkanSammanfatttningsvis sägas att som
med desammanfallerpartsperspektiven25 delartill storafrån

kriterierna.forskningsbaserade

24 utveckling. Enarbete,Rekrytering.frånKriierielistan kommer
1987.Verkstadsförening,Sverigesutgivenidéhandbok av

nyligen25 Verkstadsföreningenoch gemensamtMetallkanHär nämnas att
Förbelastningsskador. attutvecklingsarbeteavtalträffat mothar om

ensidigamedarbetenhögrepeiiiivamedproblemeneliminera
organisatoriskaergonomiska ochtekniska,olikautpekasarbetsställningar

1989-05-16.Överenskommelse MetallochVFKälla:lösningar.
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samspelet mellan arbetsroll och andra llvsroller
Ovanstående genomgång fokuserar arbetsorganisationen och arbetets
egenskaper. Men kan också betrakta arbeteman helhets-ettur
perspektiv del individens tillvaro.som en av-

l helhetsperspektivett präglas individens tillvaro krav frånav
många olika livssfärer, krav styrkavarierar underi olika fasersom i
livscykeln. Westlanderzö framhåller att skainte arbetsrollenman se
isolerat utan måsteatt relatera den tillman övriga roller indivi-som
den spelar samhället.i Westlander sidostâller här förvärvsarbetet

familjerollenmed och samhällsrollen de roller måste kunnasom-
kombineras alltförutan svårartade kollisioner. Det innebär att ar-
betsbetingelserna måste och värderas utifrån deras inflytandeses på
familje- och samhällssrollema. Inte svensk forskningminst har fun-

överspridningseffekternit mellan arbetets lärande aspekter och del-
tagande samhälleligai aktiviteter tidenunder fria mellansamt ar-
betskrav och effekter deninom sfåren,privata dels akuta stresseffek-
ter kvä1lströtthet23t och dels långsiktigasom ex effekter på indivi-
dens hälsosituation och möjligheter fungera familjen.att inom
Hänsynstagande till sådana effekter spelar utan tvivel rollstor när
individen värderar arbete.ett Detta gäller kvinnornainte minst som
oftast bär det största för familjensansvaret vardag

3.3 Integration hälso- och lärande-inflytandeperspektivetav
1980-talets arbetsmiljöforskning har hälso-visat att och läran-
deinflytandefrågoma hör och måste beaktas samtidigtsamman i
såväl arbetsanalyser förändringsstrategier.i Hälsofrågornasom har
traditionellt koppladevarit till belastningarna arbetet ochi tillinte
individens beslutsutrymme och möjligheter lära.att belastnings-Den
inriktade forskningen identifierade belastningsfaktorer på befatt-
nings- och organisationsnivå, bidrog till ochstress ohälsa.som De
praktiska slutsatserna blev skulleatt försöka avlägsna belast-man
ningama, vilket ofta resulterade ski arbeten.passiva

26 Se Westlander,l978.
27 Sc Karasek, 1979.ex
28 Se Johansson Aronsson,t 1984.ex
29 Johnson Hall, 1988.
30 Westlander, 1977.
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arbetsanalysernabeaktasindividens beslutsutrymmeNär i nyanse-
för förändringar utökas.och handlingsutrymmetbildenras

förhållandenUnderdubbel karaktär.Belastningarkrav har somen
höga kravför individen kankontrollmöjligheterkaraktäriseras av

k aktivautveckling och ökad kompetensfysisk och mentaltillleda s
för-andraoch krav underbelastningarmotsvarandearbeten medan

fysiskpå leda tillkontroll kanbristhållanden karakteriseras avsom
påfrestande arbeten.förslitning k Detpsykisk mestoch gynn-s

samtidigtalltså krävande arbetenarbetsinnehållet finns i somsamma
kontrollfatta beslut. utövaför individen attattutrymme egnager

egenkontrollhög årKonsekvensernaarbetssituation.över sin egen av
psykiska kravhögakonsekvensernaalltid medannästan positiva av
på individensberorendeeller justär negativaantingen positiva

detinnebärkontroll arbetssituation. Det att imöjligheter till i sin
kravbelastningbeslutsutrymmeförsta hand kombinationenär som-

innebär dettabelastningsparadigmetförhållande tillfokuseras.bör l
handlarförsta handåtgärderförskjutning riktning imoti omsomen

kollektivt.individuellt ochpå individensolika utökasättatt resurser,
för bemästra belastningar.att

fårhälsoaspekter,kopplas tilldär beslutsutrymmeDetta synsätt,
undersökningar31. forskning med dennaharrad Sverigestöd Ii en

särskiltpå hjärt-kärlsjukdom,framförutgångspunkt allt inriktats
långtidssjuk-orsakerna tillvanligastehjärtinfarkt, deär en avsom

synnerhetålderdöd tidigförtidspensionering ochskrivning, ii -
forskarnasvenskaledandeTheorell. de inombland Töresmän. en av

påfrestningar bidrarpsykiskaarbetetsområde, uppskattardetta att
fallen blandoch 9-13 %hjärtinfarkterna bland mänmed 3-7 % avav

år32. kartläggnings-Arbetsmiljökommissionensunder 65kvinnor
hjärtin-med lO %totalt bidrararbetsmiljönbedömer attgrupp av

6533.farktfallen åldrarna underi
såforskningenlärande,Beträffande andra aspekten, är inteden

lärandet denpåståendetföromfattande. finns dock stöd iattDet

31 KarasekforskningsinriktningÖversikt dennabredFör seaven
1981;1981, Karasek1979,1979; KarasekTheorell, 1990. Se Gardell,även m

Lennerlöf, 1989;1988; Thålin 1987:fl. 1982, 1985; JohnsonAlfredsson rnm
32 Karasek, 1989.Theorell
33 sid 30.hälsorisker,för särskildaArbeten utsatta
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arbetsuppgiftenegna påverkar individens allmänna sociala delta-
gande både på och arbetet34.utanför

Från3.4 korrigerande till förebyggande och förekommande
strategier

långsiktigaDen målsättningen för den hälsoinriktade arbetsmiljö-
verksamheten skall förskjutaatt tyngdpunkten frånvara efter-
hjälpande till förebyggande och förekommande förut-insatser. En

försättning detta skallatt lyckas företagsledning.är att linjeorgani-
chefer.sationens företaghälsovård, personalavdelning och de an-

ställda och deras fackliga företrädare lär sig upptäckaatt och agera
på förhållanden och mänskliga reaktioner tidigautgör varnings-som
tecken hälsosynpunkt.ur

Sambanden mellan arbetsvillkor och ohälsa kan olika slagvara av
och komplexitet. förstaEn komplikation finns tidsaspekten.i Ohälsa
utvecklas under tidsperiod varierande längden beroende påav
vilken sjukdom det gäller. En andra komplikation är sambandenatt
mellan förexponering hälsorisk och ohälsa sällan enkelten är och
förutsägbart. sambanden återfinns istället på skala sträckeren som

frånsig specifika besvär till generell sårbarhet. Exempel på det
förstnämnda är viss ensidig arbetsställning underen längre tid leder
till ryggbesvär, vilket olika klassiska yrkessjukdomar också illustre-

Sannolikt spelar även psykiskarar. förmedlande roll.processer en
Detta kallas fortsättningeni för typ 1 process. I mitten skalanav
finns komplexa samband enligtmera den onda stressenprocessen: -
fysiologisk aktivation avspeglad katekolamin-i och kortisolutsöndring

förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom typ 2 process. Exempel på-
den diffusamest typen samband, generell sårbarhet, de fallav är
där psykosociala spelar roll för människorsprocesser allmännaen
sårbarhet för sjukdomar typ 35.3 process

Beträffande den första typen samband finns det relativtav stor er-
farenhet på arbetsplatserna där förhållanden miljön föri tungtsom
arbete. ensidigt och intensivt arbete eller under och överstimulering

indikatorerär för ingripande. Preventivt arbete innebär dessa falli

34 Se Karasek Theorell.t 1990; Karasek, 1979;ex Karlsen 1975;mWesilander. 1976; Lennerlöf, 1986, 1989.
35 Set. Endresen, 1987; Ursinex 1984:m Karasek Theorell. 1990, kapitelm 3
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Attoch arbetsorganisationen.fysiska miljönagerande dendirekt mot
felaktigt och icke-preventivtindividenhosreaktionerinvänta vore

påmed ohälsalånga loppetdetflertalet individereftersom i reagerar
förkunskaperfinns också generellaförhållanden. Härdenna typ av

arbetsmiljö-till olikamed hänsynarbetsuppgifterna bör uthur se
kriterier.

tredjeandra ochförhållande till den typenframföralltärDet i av
utvecklas.behöver Detarbetsmetodikenovannämnda processer som

tidigauppmärksammaidentifiera ochlärahandlar attatt sigom
förutforma arbetssätt attdålig arbetsmiljöpå samt attindikatorer en

indikato-denna. utgörsbakom Härorsakernaeffektivt motingripa
medhörbeteendenochreaktionermänskliga sammansomrerna av

människor ärharStressforskningen visat attpsykosociala processer.
ochfysiologiskaradidentifieratoch hargoda mätinstrument en

under omstän-på belastningar vissapsykologiska indikatorer som
dessaFöretagshälsovården mötertill ohälsa.upphovkandigheter ge

påindikatoreravläserarsenal instrumentproblem och har somaven
vidtasåtgärderdiffusa Vilkadenna typ.ohälsoprocesser sommerav

företags-berördavid dendominerarpå vilket synsättberor som
medicinskttraditionellt orien-på arbetsplatsen. Enhälsovården och

medanindividenföretagshälsovård riktar motinsatserterad sina en
tyngdpunktenlägger ikunskapsbasföretagshälsovård med bredare

miljön.på påverkaarbete attsitt
genomförasvårtochofta kostsamt attfortfarande ärEftersom det

all-kommerpå arbetsplatsen iundersökningarpsykofysiologiska
Ökad sjukfrånvaroanvändning.tillbeteendeindikatorerolikamänhet

arbetsmiljöförhållan-varningssignal och innanemellertidär en sen
signalerfinns hel uppsättningdetsjukdomresulterarden i aven
stadiumtidigtkommakunna ettproblem. in iindikerar För attsom

måstetill ohälsaledakanpsykosocialaoch avbryta processer som
ochuppmärksammaläraarbetsmiljöaktörer attsigdock ansvariga

på signaler.dessaävenagera
resulte-förhållandenantalbeskrivitStressforskningen har ett som

och kvantitativkvalitativindividen.hosstressreaktioner ti exrar
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över- och understimulering. olika slag rollkonflikter finnsDetetc.av
också antalett vamingssignaler social karaktär såsom33av mera

minskat förintresse arbetsuppgiften och olustkänsla-
vantrivsel hos några sprids till allmäntpersoner missnöjesom-
klagomål på fysiska faktorer; dessa kan ha grundsin i att-
toleransen för fysiska påfrestningar minskar individennär ut-

försätts psykisk påfrestning, också allmäni att irritationmen
kanaliseras fysiskamot miljön
samarbetssvårigheter; konkurrerande smågrupper bildas,-

syndabockar utses, människorvissa isolerar sig
låsta regler och överdriven byråkratisering på missnöje- som svar
på arbetsplatsen
brister kommunikationeni blir formell eller upphör;som-
ryktesspridning ersätter saklig information och skapar oro
otrygghet avspeglar rädsla fel,sig i att göra överdrivensom-
försiktighet

baserad påpassivitet rädsla förlamar initiativkraft,som-
och företagsamhetengagemang

arbetsprestationema sjunker kvalitativt och kvantitativtsom-
upplösning skrivna och oskrivna regler. vilket skaparav- oro.
otrygghet och stressreaktioner
felhandlingar och olyckstillbud; problem på arbetsplatsen och-
hög stressnivå hos individen kan leda till bristande koncentra-

tilltion, rigida reaktioner är anpassadeinte till det problemsom
skall lösas. till skygglappsbeteendesom

missbruk alkohol eller mediciner; missbruk,av detoavsett- om
härrör från arbetssituationen eller omständigheter utanför arbe-

skapartet. ochirritation ökad belastning hos övriga personalen
korttidsfrånvaro-
personalomsättning-

Ovanstående vamingssignaler indikatorerär på och2typ 3typ pro-
dessa falll krävs annorlundaett arbetssättcesser. förän 1typ pro-

Ett arbetssättpreventivtcesser. dessagentemot harprocesser som

36 Översikten indikatorer baserad på Statshälsansär kursmaterialav Stress
arbetsmiljöproblem.ett-
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huvudmål bidra till skapaatt arbetsorganisatoriska frihetsgraderatt
individengör själv kanatt hantera de krav han eller hon utsättssom

för och därmed själv bli delaktig för hälsa.i ansvaret sin
Stressforskningen har inflytande och kontrollvisat att detöver egna
arbetet sannolikt detär viktigaste medlet för individen hanteraatt

och underbelastningar.över- individenNär kan och skapaagera en
balans mellan krav ochomgivningens kapacitet försin att mötaegen
dessa krav föreligger förutsättningarnade bästa för såväl lärande som
för hälsa.

högaOm krav kan med hög kontroll fårmötas den gladavi stres-
den lustfyllda aktiviteten, arbetsglädje effektivitet.och Omsen,

kontroll och inflytande försaknas höga krav domineraratt möta an-
olustkänslorspänning, och för arbetet. arbetsupp-ointresse Dessa

levelser 37.sprider också till individens friasig över tid Egenkontroll
alltsåhar betydelse för huruvidastor upplevelsen elleranspänningav

olust dominerar stressfylld situation.en
Kontroll kan också direkt skyddande dåindividenattgenomvara

själv kan reglera förhållanden kritiska hälsosynpunktärsom ur
nämligen

oftahur han eller hon för belastningenutsätts-
längehur belastningen pågår-

för återhämtningtiden efter belastningar-

Kontroll kan också ha indirekt skyddsfunktion. individsEnen mer
upplevelse han eller hon haratt veta handatt situationen äri sinav
sannolikt stressdämpande.

Obalans mellan krav och individens kapacitet kanomgivningens
bemötas på två sätt: förändrasantingen kravatt omgivningensgenom
uppåt eller nedåt eller individens handlingsutrymmeattgenom
ökas. Detta kan åstadkommas arbetsorganisatoriskagenomsenare
förändringar eller individen tillägnar kompetensattgenom sig som

honom ellergör henne bättre skickad hantera kraven,att t ut-ex
bildning yrkesskicklighet. finnsstörre alltsåDet tydligtger ettsom
samband mellan och lärande:stress hämmar lärande ochstress
lärande hämmar stress.

37 Ödman,Se Frankenhaeuser 1983; Aronsson, 1987.Lex
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Högstressituationer och hög ångestnivå hämmar denen normala
förmågan till inforrnationsbehandling och att acceptera utmaningar
och blir således hinder förett lärande.nytt

hög ångestnivåEn kan resultat långvarig belastning typvara 2av
och 3 processer. lärandeNytt minskar individens för utma-oro nya

ökar kompetensenningar, och därmed hämmas stressen.
Som tilläggett till kontroll den arbetssituationen fungeraregnaav

medmânskligt stöd buffert ohälsa.mot Sådantsom stöden kan
emotionellt, värderande. informativtvara eller instrumentellt. Olika

slag stöd har effekt på olika slag problem.av av
Arbetets harorganisation betydelse för möjligheterna till och for-

för medmänskligt stöd.merna Instrumentellt stöd är det handgrip-
liga stödet. fåt avbytareatt för korta stunder, kunnaex få hjälp av
extrapersonal under hög belastning, kunna lämna arbetet för kortare
stunder formDennaetc. medmånskligt stöd relateras till vålbeñn-av
nande det direktatt reducerargenom belastningen och därmed för-

individen med för arbeteser förenergi och fritidsaktiviteter.mer
Medmänskligt stöd kan även indirekt påverka hälsa och välbefin-

nande det tillgodoserattgenom grundläggande mänskliga behov tav
trygghet. social kontakt, gillandeex och tillhörighet eller attgenom

det konflikterminimerar mellan anställda.
Inte arbetsledningminst och ledningsforrner kan spela viktigen

förroll såväl den indirekta direkta formen stöd. Frånvarosom av av
stödjande arbetsledare har signifikantvisats relaterad till ökadvara
risk för hjärt- kärlsjukdom. Arbetsledarkompetens dettainom om-
räde är kunna skapaatt dialogsituationtrygg där delegeringen av
uppgifter. och arbetsmängd sakligt kan diskuterasansvar och anpas-

till den enskilde anställdes aktuella förmågasas och resurser.
Det är denna dynamiskai verklighet arbetsmiljöns företrä-som

dare skall för bromsaatt förebyggaochagera ohälsoprocesser typav

38 l detta sammanhang bör förändringsstress Dennämnas accelererande
omvandlingen arbets- och produktionsprocesserav resulterar i

förändringsstress bliratt allt vanligare fenomen.ett Denna stressornyakommer drabba främst deatt saknar eller har bristfälligapersoner somkunskaper och erfarenheter för hantera och bemöta förändringar.att
39 Se Gardells studie Tjänstemännenst arbetsmiljöerex Psykosocial-arbetsmiljö och hälsa, omfattade 10.000 TCO-medlemmar.som ca40 Haynes Feinleb. 1980.
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för miljö-utgångspunktenåterupprepas attförtjänasoch 3. att2 Det
självför individen attmöjligheterökadeskapamåstearbete attvara

arbetetdagligadetgällerarbetsvillkor. iDetta menreglera sina
arbetsmiljöer.förändringochplaneringockså vid omorganisation, av

arbetsmiljöverksamhetenmåstedetta synsätttillämpakunnaFör att
produktionsledningenochföretags-förRollenfördjupas.ochbreddas

arbetsfor-utvecklaexpertfunktionerolikamedsamarbeteblir att i
medskapareblir sinanställde egenenskildedengör avattmer som

arbetsvillkor.ocharbetsmiljö sina egna

ochmöjligheterinnehåll: motivarbetetsUtveckling3.5 av
hinder

flerapåverkasförarbetsinnehållet viss avUtvecklingen personenav
tek-deuppgiftendvs i sig.karaktär,verksamhetensförhållanden:

ekonominochförutsättningarnamänskligadeniska lösningama,
möjlig-motiv,arbetsplatspå inrymmerförhållandendessaAlla en

där-ocharbetets organisationutvecklingenförhinderochheter av
ochväxlakanarbetsinnehåll. Motivenenskildes sam-för denmed

uppmärksam-kanmöjligheternafall.fall tillfrånpå olikaverka sätt
allt be-styrka.ochtill artkanoch hindren varieragradolikaimas

dessaanvändaförmågavilken attocherfarenheterpå vilkaroende
har.arbetsplatsenaktuellapå denmänniskornasom
arbetsorganisatoriskadeförvånar det attbakgrunden intedenMot

konkretaarbetsplatspå sinarbetsinnehållet iochlösningarna en
vidarbetsplatsfrånskilja sammakanväsentligen sigform annanen

arbetets organisationutvecklingenstegVilkettidpunkt. nästa i av
specifikaradpåberorarbetsplatspå om-det rättaär enensom

utveckling.ständigunderochförflutnadetmedständigheter rötter i
måstefinnas utanaldrig attkommer manstandardlösningarNågra

marknadsstituationen.olikheterna pro-till i talltid hänsynta ex
tilloch minst tra-inteekonomiska situationendenduktsituationen,

nivåer organisationen.på olika iuppfattningarochditioner
ochmöjligheternagenomgång motiven,följerNedan aven

tekniken,uppgift,verksamhetensframträdersåsom dessa ihindren

möjlighetermotiv,Om41 AgurénsStefanpå3.5. bygger uppsatsAvsnittet
systematisktillförsökinnehållarbetetsutvecklingen etthinder ioch av -

analys.
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människorna och ekonomin. En avgränsning har till företaget,gjorts
förvaltningen eller även mångaorganisationen omvärldsfaktorerom

kulturell och regional karaktär brukstraditioner.t närhetav tillex
akademisk miljö eller glesbygdsproblem också kan ha infly-stort

påtande förutrymmet utvecklingen på den enskilda arbetsplatsen.

Motiven
Uppgiften1. Verksamhetensmotiv. krav förändringarellersom i

dessa krav kan förändringarmotivera arbetsorganisa-iensamma
tionen.

Ett exempel kan kunder med särskilda önskemålvara nya om
snabba leveranser. ökad flexibilitetEn arbetetsi organisation som
innebär omfördelning arbetsuppgifter kan dåen stortav vara av
värde för företaget och kunderna.

2. Tekniken Ny teknikmotiv. omedelbart försvarasinte kansom som
ekonomiska skäl. har strategisk betydelse.utan tav investering iex

CAD CAM-teknik, vilket motiverar konstruktions-integrering ochav
beredningsfunktioner kan viktig drivkraft till omstruktu-vara en en

företagetsrering åtföljandeorganisation medi stort, konsekven-av
för arbetsinnehållet för många anställda.ser

3. Människan Människorna påmotiv. den enskilda arbetsplat-som
med önskemål förbättringarsina arbetsmiljön, kansen, haiom

ellerstörre mindre bäring på arbetsinnehållet. Arbetets organisation
baraär aspekt på arbetsinnehållet, ofta avgörande sådan.en men en

Listan över mänskliga kan lång.motiv göras Vanliga motiv är
minskad bundenhet. ökad egenkontroll. minskad monotoni, mer an-

meroch social interaktion.svar

Ekonomin4. Ekonominmotiv. fallär det främstai vissasom motivet
förändringartill arbetetsi organisation.

Ett exempel möjlighetenär till lägre total kostnad admi-när
funktionernistrativa produktionen.integreras i Ett exempelannat

de kortaär genomloppstider och den mindre kapitalbindning som

43



arbetsmiljö och hälsaArbetsorganisalion,

arbetsuppgifterväxlarerhållas personalen vid behov ikan när en
flexibel arbetsorganlsation.

uppträdakanförändringar arbetetsför ett iorganisationMotiven i
föreliggeråtgärd. vanligtvisförtillräckligt Menoch sigtaget i envara

förändringarpå blirtrycketsamtidigt vilket innebär iflera attmotiv
motsvarande grad större.

Möjligheterna
uppgifter be-ochverksamhetUppgiften möjlighet. Ingen inga1. som

dy-förändringarnaförändras takt medde istår för alltid utan i en
verksamhetenförändring ochomvärld.namisk anpassningVarje av

arbetetsutvecklingmöjlighet till organisation.samtidigtutgör aven
Även dolda möjligheterfinns vanligenbefintlig organisationi somen

effektiv ellerför arbetetskan exploateras göra organisationatt mer
synpunkt.från mänskligbättre rent

exempelfå kundmottagning ärlåta bilmekaniker ettövertaAtt en
eifektivitetsafrån såvälbrapå arbetsutvidgning kan somvarasom

arbetsinnehållssynpunkt.

uppfattas iblandBefintlig teknik ettmöjlighet.Tekniken2. somsom
kangradlför förändring arbetsorganisation.hinder nysammaenav
på tek-ställa kravgällermöjligheter.innebära Det attteknik nya

arbetsorganisatoriska krite-utgår frånkravnikleverantörema, som
fördirekt leverantö-kan dockkriterier presenterasinteDessarier.

Då kanspecifikationer.tekniskamåste tillöversättasutan nyren
arbetsinnehåll.tillmöjligheterockså innebärateknik nytt

vår viktigasteMänniskorna utgörMänniskan möjlighet.3. re-som
Medofta. människan än sinärheter det Mensurs, resurs.mer en

oändligttill ut-fantasi hon etttankeförmåga och öppningenärsin
människornadetnågot ärvecklingsperspektiv. än annatMer som
utvecklingen. Varjearbetsorganisatoriskadenstår för möjligheterna i

bilder detföregåsutvecklingsprocessorganisations avsteg i aven
omfat-flermedvetanden. Jumänniskornasde berördamöjliga i som

utvecklingsmöjligheterna.bilder, desto årstörretar gemensamma
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medarbetareNya, med kunskaper och värderingar innebärunga nya
förändringmöjligheter till företagethela och dess verksamhetnya av

något kan så förutmanande de äldre.nogsom vara-

Ekonomin möjlighet. allt utvecklingsarbete uppträder4. eko-Isom
nomiska förhållanden bara eller hinder ocksåinte motiv utansom

möjlighet. Företag och med god ekonomi harorganisationersom
uthållighet inför de inslag finnsstörre experimentella alltisom

utvecklingsarbete.genuint

liksom uppräkningen kombinationerHär, vanliga.äri motiv,av
påMöjligheter område. teknik, kombineras med möjlig-ett t ex ny

påheter medarbetare eller kunskaper. Genomett annat. t ex nya nya
samverkan mellan de båda områdena ökar möjligheterna till ett

förgenombrott arbetsorganisation.en ny

Hindren
förekommande följande ocksåAnalysen hinder kompletteras detiav

analys hur Efter genomgånghindren kan angripas.av en av en av
uppgiften.hindrens uppträdande de fyra tekniken.dimensionernai

människorna och ekonomin diskuteras hinders olika komplexitet
och relevanta angreppssätt.

Uppgiften hinder. verksamhet med särpräglade1. Varje sinasom
uppgifter och affärsidéer återfinns på fallande skala där uppgif-en

förkaraktär minskande hindertens utgör ett successivt organisa-
Åtionsförändringar. andra sidan uppgiftens kravkan utgöra ett motiv

för ändra felaktigatt organisation.en

framföra jumbojet hållaeller kärnreaktion underAtt atten en
kontroll kräver väldefinierade mellan olikagränssnitt ansvarsom-
råden. förändring arbetsfördelningen sådan verksam-Varje i enav
het. dvs utveckling arbetsorganisationen. kräver noggrannaav
överväganden. Säkerheten här det överordnadeäri processen
hindret.
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mångaTekniken hinder. arbetssituationer det2. För ärsom som
förändraangeläget saknas ibland tekniska lösningar. Tekniskaatt

förrestriktioner dock sällan allmänhet mel-utgörevigt. utan ivarar
fortgåendelanstadier utveckling.i en

påexempel tekniskt brukar hindra utvecklingEtt system som en
arbetsinnehållet det löpande bandet. Andra exempelär ärav

maskinbuller omöjliggör samtal processtekniska lös-samtsom
avståndmed och dålig kontakt människor.mellanningar stora

PåMänniskan människornahinder.3. sätt ut-i sigsamma somsom
såförändradden möjligheten till arbetsorganisation,störstagör en

ofta svåraste svårig-de samtidigt det hindret. förekommerär Här
flera alltifrån felaktiga föreställningar,heter slag kunskapsbrister.av

dåligt självförtroende, misstänksamhet tillattityder ochnegativa
svåråtkomliga faktorer ovillighet.allmän likgiltighet ellermer som

för finnas på nivåerhinder utveckling kan allaDessa organisa-i
informationoch bottnar sällan bristande och kommuni-tionen inte i

kation.

frånexempel motstånd delegera ocharbetsledareEtt är att ansvar
frånbefogenheter motståndtill underställda. exempelEtt ärannat

kvalificerade medarbetare dela med arbets-att sig sinamera av
uppgifter till andra.

braEkonomin hinder. har hört repliken: IdénVem är4. intesom
Ävenhar för lönsammaden budgeten.vi inte utrymme i orga-men

nisationsförändringar försenas sådanakan eller medavvisas argu-
följdernaOklarhet de ekonomiska kan likautgöra stortment. ettom

Ävenhinder ekonomiska begränsningar. meto-genuinasom om nya
för kalkylering finns ofta osäkerhetder utvecklas kvardröjande ien

fungerardetta sammanhang. väl arbetsorganisation berorHur en ny
på möjligheterna rekrytera personal med utbildning,rättju t attex

något hinderhögkonjunktur kan problem. Etti annatettsom en vara
hög frånvaro möjliggörkan och personalomsättningatt inte envara

utökning arbetsinnehåll förutsätter personalsituationstabilav som en
kunskapsnivå.och
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Enkla och komplexa problem
Den elementäramest indelningen hinder efter komplexitet aav är i
individnivå och b systemnivá. Hår begreppet individavser inte
bara ocksåutan elementperson i ett system, t produktsystem,ettex

produktionssystemett eller ekonomisktett system.
Hinder på individnivån, dvs enstaka maskiner eller enskilda per-

förhindrarsoner som arbetsorganisatoriskensamma utveckling,en
är vanligen lätta att upptäcka och därmed också bearbeta. Hinder

ligger helai system, datorsystem,som t ventilationssystem. före-ex
tagets organisation kräver åtgärderetc heltett slag.annat gårDetav
naturligtvis inte fullständigatt göra kartläggning kopplingamaen av
mellan hinder olikainom system tekniskat och socialaex system.
Istället måste försöka finna metodik såman de lokalaatten parterna

företageni kan hinderangripa rätt med åtgärdrätt vid rätt tidpunkt.

Relevanta angreppssätt
Ett systematiskt lokalt utvecklingsarbete för förbättraatt arbets-en

måsteorganisation både verksamhetens krav och dessavse tekniska.
mänskliga och ekonomiska förutsättningar. På arbetsplatsvarje på-
går vanligen också samtidig förändringsuccessiv allaen dessa fak-av
torer med olika aktörer inblandade med växlande eller blandade

Eftersommotiv. central samordning allt arbeteen knappast ärav
möjlig måste hoppet stå till möjligheten påatt arbetsplatsvarje
skapa beredskap inför förändringarna.en Här har arbetsledarna ett
särskilt eftersom alla utvecklingsansträngningaransvar på den en-
skilda arbetsplatsen sammanstrålar till resultat och konsekvenser i
den k linjen.s

Kartläggning, handlingsprogram, åtgärder och utvärdering måste
utgå och frånstyras arbetsplatsen. På arbetsledarområdevarje bör

och befogenheter fastställas.ansvar Genom horisontellt och vertikalt
samarbete med sido- och överordnade kan handlingsutrymmet vidgas
till omfattning hindrensen motsvarar komplexitetsom och möjlig-
heterna till lösningar.

Denna ordning, där respektive chef också leder och föransvarar
detta utvecklingsarbete, gör stabsfunktioneratt och myndigheter får

stödjande roll medan den lokalaen arbetsplatsens efterfrågan på ex-
pertis är styrande.
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löneformArbetsorganlsation och3.6

Inledning
hört bedöma löne-arbetsorganisationsgruppens uppdrag harTill att

former och arbetsorganisation. Inledningsvis sta-presenteras viss
riskfaktor för olyckorvarefter följer ackordtistik ett avsnitt om som

prestationslöneform ocharbetsskadoroch och organi-ett avsnitt om
sationsförändring.

lön: tidlönförekommer två huvudtyperSAFLO-omrádetInom av
utgår vanligtvisoch prestationslön. Tidlön ersättningtimmeper som

gällertidsperioder. Vadför arbetad tid kan längreäven avsemen
beteckningar.finns mängd med olikaprestationslön varianteren

enhetligför lön saknas detTrots och betydelsenintresset enav
LO-statistiken betecknasterminologi. den SAFl varjegemensamma

del, oberoendelöneform prestationsberoendeinrymmer avsom en
används statistiken begreppetstorlek. ackord.dess Dessutom isom

ackordsvolym antal arbetade omstän-Dessatimmar.i procent av
statistiken utläsa sambanddigheter begränsar möjligheterna att ur

löneformmellan och arbetsskador.t ex
nedåtgående.långsiktiga för ackordsvolymentrenden ärDen

1965.ackordsvolymen 65 %Andra kvartalet °o.1988 47 motvar
andelen arbetstimmarlöneformsundersökningarEnligt SAFs var

motsvarande andel 12 %.ackord 1965. 1985med 48 % varrena
småhar likheterprestationslöneformer tillämpas idagDe som

för-Bakompå och 60-talen.med dem tillämpades 1950-som
prestationsbegreppet,definitionerändringarna ligger dels nya av

löneformerna utvecklingen arbetsorgani-tilldels anpassning aven av
sationen.

löneformertjánstemannaomrádet har rörliga växtdetInom privata
bakgrunds-finns utförligafram under l980-talet. Här inte samma

undersök-LO-området. färsktillgå SAFstatistik Enatt inomsom
ning någonomfattasSIF-lçlubbarnadock 20 %visar att avca av
form belyser bonussystemensbonussystem. Forskning inver-somav

42 utformning inomomfattning ochbeskrivning bonussystemensEn av
industritjänstemänförindustritjänstemannaomrâdet finns i skriften Bonus -

det sig SIF, 1990.lönar
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kan på produktivitet. effektivitet och arbetsmiljöarbetsorganisation
saknas emellertid helt.nästan

Den dominerande löneformen detinom statliga området fastår
månadslön med olika former lönetillägg. Ackordsarbete år mycketav
ovanligt olika former prestationslön förekommermen månav i viss
på det s.k. 43,AST-R området vilket innefattar flertalet arbetstagar-

enligtgrupper KK 1970:940 överfördes frånsom arbetaranställning.
till tjänstemannaanställning.

Antalet AST-R anställda uppgick 1970 till 32.000 tjänstemänca
och har sedan minskatsuccessivt till 11.000ca tjänstemän 1989,
vilket motsvarar 3 % det totala antalet anställdaca statligav i tjänst.

lönestystemDe gäller för AST-R området innebär blsom fastatta
månadslön utgår och ovanpå denna rörligtett tillägg kansom vara
prestationsberoende eller beroende arbetad tid. Andelen statligtav
anställda med sådan prestationsberoende premielön utgjorde 1989

38 %. Premiearbetets andelca totala antalet arbetade timmarav
uppgick till 16 %. Motsvarande andel 1970ca 55 %.var

Utanför AST-R området förekommer även premielön bland statligt
skogsanställda. Det gäller 85 % tjänstemännen för vilka denca av
rörliga lönedelen utgör 12 % utgående lön.ca av

På det statliga tjänstemannaområdet. särskilt affärsverken,inom
blir det allt vanligare med olika bonussystem.typer Inom tav ex
Televerket tillämpas sedan påmitten 1970-talet ett system med re-
sultattillägg.

förekommerPå det kommunala området löneformema: månadslön,
timlön och ackordslön.

Fast lön form månadslöni detär vanligaste. förekom-Timlönav
huvudsak föri de har låg sysselsättningsgradmer eller kort-som år

tidsanstâllda. Ackordslön förekommer enbart fastighetsren-inom
hållningen. vilken omfattar högst ett tusen anställda.par

Alternativa löneforrner resultatlön, bonuslön och dylikt disku-som
förteras närvarande. Några försöksverksamheter igångår och flera

kan förväntas.

43 Fr 1988 har AST-R avtalet inarbetats io m sektorsavtal.resp
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slaglöneformer förekommer olikaävenUtöver ovangivna av
aweckling.underbetingslönesystem med tidlistor. Dessa är

löneform betraktaskanlandstingen denInom är tantiem somsom
tandteknikerårsarbetare tandläkare ochprestationslön. Antalet

årsarbe-antalårsarbetare Totalt1980-03-01.med 2780tantiem var
årsarbetare medAndelenlandstingen 347.000. prestations-tare i var

lön därmed 0.8 %.motsvarar

Forskning
Sundström-Frisk granskatPå uppdrag kommissionen har Carinav

säkerhet44för ochforskningen löneformens betydelse hälsakring .
sålöneformerforskningkonstateras kring gottInledningsvis kan att

olycksfall ochföljdpå skador till inteuteslutande inriktadär avsom
därförfinnslöneform arbetsskador.på och Detsambandet mellan

arbetsska-löneformens roll för uppkomstenbildsamladingen avav
branscherackordsvolymen årdor. kan dock konstatera stor iMan att

mångamed arbetsskador.
forskning höginskränkning den gjortsytterligare är iEn att som

kunskapvarför systematisklöneformerbegränsad tillgrad renaär
för lönerblandformereffekterna mängdsaknas den somav avom

45.årunderintroducerats senare
naturligtvisförebygga arbetsskadoreffektivaste är attDet sättet att

mångaleder till skador.faktorer arbetsmiljön Aveliminera de i som
heltmiljöeroch alla görasskäl kan dock alla verksamheterinte

därförolycksfall tillberorriskfria. arbetsskador ochFörekomsten av
kvarståendeskall hanterapå beteendet hos de individerdelviss som

försökerskyddföreskrifter och utbildning styrarisker. Genom man
slutförtför få arbetetindividens beteende, inomattintresset enmen

ökakonkurrerande styrmedelfungera atttid kan ettviss genomsom
två be-risktagandet slagfelhandlingarantalet oavsiktliga samt av-

olycksfall och hälsa.samband med Detta intresseteenden harsom
kunderföretagets åtagandenmed attkan hänga gentemotsamman

från anställ-också denhärröratid, det kanleverera inom viss men

44 Sundström-Frisk, 1989.
folktandvården hariantiemsystemet inomArbetsmiljökonsekvenser av

på ackord, 1989.studerats Bejeroth: TandvårdEvaav
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des önskan arbeta buffert förtidatt disposition. Detegenupp en av
ocksåkan finnas ekonomiska bakomintressengemensamma en

effektiv användning arbetstiden. vid ackordsarbete.tav som ex

Sundström-Frisks sammanfattande slutsats löneformen harär att
betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet; ackordsarbete
ökar risken för både olycksfall och arbetsskador. sambandDetta är
dock generellt och enkeltinte gäller förutan vissa typer av
ackord, under riskbetingelser. förvissa typer vissa typerav av ar-
betsuppgifter utförda individer på ackordetav som svarar som
styrmedel46.

Arbetsmiljölagen möjlighet bemyndiga arbetar-regeringen attger
skyddsstyrelsen förbjuda arbeten.ackord riskfylldasärskiltatt i

dock svårtDet är lägga så komplexa sambandatt det här rör sigsom
till grund för generella regler eller rekommendationer. Dettaom av-

speglar styrelsens Arbetsmiljölagens tillämplighetsig i löne-praxis. i
formsfrågor dock begränsadär till detta bemyndigandeinte att
meddela straffsanktionerade förbud specifikaackordmot situatio-i

fårDet ingå den helhetsbedömning arbetsförhållan-iner. anses av
dena skall beaktande löneformensgöras att även eventuellata isom

förbetydelse olycksfalls- och hälsorisker. Då löneformen har bety-
förstdelse samspel med faktorerandra arbetsmiljöni detäri natur-

ligt förstaatt hand riktas de risker för-insatserna i ärmot som
bundna med själva arbetet och andra omständigheter arbetsmiljön.i

Lönesystem medel för främja den arbetsorganisatoriskaattsom
utvecklingen

arbetsorganisationEn måste utformas med hänsyn till mängden
olika aspekter. tillgängligaDen teknologin såvälinnebär hinder som

46 Se Sundström-Frisk, 1989, sid
47 I propositionen till arbetsmiljölagen heter det sid 230. Jag vill tillägga

enligt arbetsmiljölagen bör regeringen kunna bemyndigaatt
arbetarskyddsstyrelsen med direkt straffsanktion förbjudaatt en
arbetsmetod. det särskild betydelse från skyddssynpunkt. Tillårom av
arbetsmetod sålunda skall kunna förbjudas bör enligt min bedömningsom
kunna räknas arbetsmetod bygger på ackordssystem klanärsom som
olämpligt från skyddssynpunkt.
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andra aspekterKvalitetskrav och kundrelationermöjligheter. är som
för anställda. verk-arbetsmiljö och hälsa de Imåste beaktas liksom

samarbete mellanberoendedär produktionsresultatetsamheter är av
form.naturligmedde anställda är organisation grupper enen

för minskarGrupparbetsformen arbetsrotation.skapar möjligheter
utvecklaförutsättningar för flera anställdaochensidigheten attger
flexibili-också ökadpå flera områden. Arbetsformenkompetens ger

för problemförståelsen berördaoch ökar hosproduktionentet i
andra delar produktionen.inom av

också dennaLönedifferentiering kan positiva meningutnyttjas i
främjaochför påverka anställdas beteendemedel deatt pro-som

på anställde lärdenlöneutveckling byggerduktivitet; sigattsom
arbetsbyte.arbetsuppgifter främjar ochflera dessutom arbetsrotation

frånbra belastningssynpunkt.vilket är
måste utgå från denUtformningen prestationslönesystemav

fö-ändamålsenlig verksamhetens,Organisationsform är mest ursom
Möjlighetende anställdas perspektiv. attochretagets genom

påbekräftelse goduppnå förtjänsthögackordsarbete ensomen
för arbets-faktorarbetsupgifter viktigkanprestation i vissa vara en

tillfredsstâllelsen.
prestationslönersåväl individuelladessa skäl kanAv grupp-som

resul-väljabåda fallen det angelägetlöneformer förekomma. är attI
efter-resultatpå möjliga avspeglar ärbästatatkriterier sätt somsom

affärsidén. innebäraktuellamed hänsyn till den Dettasträvansvärda
arbetstakt.högfråga enbartalltmer sällandet är premieraattatt om

uppnådda resultat.efterstället tIdag strävar att premierai exman
kapitalbindning. Vidlågkvalitet,produktionsvolym rätttimme,per

arbetsför-fastställa rationella och säkramåsteresultatlön alltidman
gälla under.resultatlön skaöverenskommelsenutsättningar omsom

utveckling inompå för lärande ochstrategierExempel3.7
oñentlig tjänsteproduktion

medutvecklingsarbetelång traditionarbetsliv harSvenskt meraven
arbetsmiljöinriktning. Förutsättningarna,profileradeller mindre
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formerna och målen tid43.har över förvarierat Typiskt 1980 och 90-
talen deår omställningarnastora tjånsteproduktionen deninomav
offentliga sektorn liksom ökningen tjänsteproduktionen deninomav

sektorn. kapitelprivata tvåI har för och känneteckenmotiven i
denna utveckling skisserats. bakgrundMot härav presenteras ett
exempel där forskning förändringsarbeteoch kombinerats samt
forskning kring lärandestrategier för förändring.

Arbetsmiljö i anstalt
Arbetsmiljö anstalt AMAi benämningenår på utvecklingss-ett
arbete kriminalvårdverketinom har krav utifrånsitt iursprungsom
på förändringar myndighetensi arbete. Bakgrundeninre till AMA år
de vårdideologiska strävanden började påverka kriminalvårdensom
under 1970-talet med innebörden deatt intagnas skullesituation
liberaliseras och humaniseras. Iüivård bärandet elementett ivar ex
den kriminalvårdsreform genomfördes 1974. Vid sidan densom av
traditionella övervakningen skulle mål vård och rehabiliteringsom
uppvärderas.

Motságelsefullheten denna reform,i initierades och genom-som
fördes utifrån och uppifrån, kom påverka kriminalvårdamasatt ar-
betssituation på djupgåendeett och heltinte avsett satt. De ar-
betsmiljöproblem härrörde denna reform följdtill vård-som av av
personalens låga deltagandenivå bakgrunden till AMA ettvar- -
forskningsprojekt med inriktning på och hälsastress genom-som
fördes forskare från för psykosocialinstitutet miljömedicinav i

Statshâlsan..samarbete med l studien identifierades bristfälliga or-
ganisatoriska förhållanden faktorviktig bakom psykofysiolo-som en
giska stressreaktioner och ohälsa. central frågaEn ledningssti-var
lens betydelse. icke-hierarkiskEn stödjande ledningsstil, gemen-

mål och handlingsutrymme utgjorde skyddsamma stressreak-mot
hos vårdama.tioner AMA-undersökningens resultat har kommit att
utgångspunktutgöra för omfattande arbetsmiljöverksamhet inomen

48 För sådana övergripande värderingar Gustavsen Hunnius, 1981.tse ex
Sandberg, 1983..

Se Annika Härenstams doktorsavhandling, Prison personnel working-conditions, and health. Karolinska institutet, 1989.stress
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åtgärdsprogramregionalakriminalvårdsverket. Såväl centrala som
Syftet med dessa beskrivsutarbetats. atthar som

arbetsmiljöfrågorna ochidentifiera, konkretiseraanalysera och
Åtgärdsplanen innehålla mål.börskapa dialog kring dessa.en

resursanvändning,ocharbetsformer, resursbehovambitioner.
genomförande utvärdering.åtgärdemas ochför de olikatidplan

inrik-utifrån forskningsresultaten kommit attArbetsmiljöarbetet har
enhetspersonalyrkesrollerledningsfrågor förändradeochmottas

för decentralise-denfärre yrkeskategorier. har banatoch vägDetta
gamla hierarkiskaskall den organisationen.ersättaring som

underpersonalengenomföras lokalt denomvandlingen skall egnaav
åren.de närmaste

påkriminalvårdsverketReformverksamheten är intressantinom
på arbets-exempel hurhistoriska bakgrundflera ärDess ettsätt.
genomförs medverksamhetsförändringaruppstårmiljöproblem när

exemplifierarpersonal. ettfrån berörd Dendeltagandebegränsat
arbetsmiljöarbete och denforskning ochfruktbart samspel mellan

kan kombi-arbetsmiljöarbeteverksamhetsförändringar ochhurvisar
ioch integreras.neras

statsförvaltningenLärande strategi inomsom
sammanfattasoffentliga kanden sektornOmorienteringen inom

mål- och resul-marknadsorientering,begreppunder service,som
dennaoch professionalisering. Utöverlokal flexibilitettatstyrning,

för aweckling. blföremålverksamheterolikaäromorientering a
för-dessauppgifter. Allamanuellateknik övertarattgenom ny

myndigheterna ochhoskompetensluckor storaändringar skapar
för-fel kompetenspersonal harpå hos den iomstållningarkrav som

den utgångs-problematikhållande till Dennasituationen. varnya
Fokus-projektet former förfinnasyfte att taförpunkten attvarvars

för-tillhördedemhosvidareutveckla kompetensentillvara och som
kompetensluckornasamtidigt iändringarnas riskgrupper som

fyllas.respektive myndighet skulle

50 i fokus. Stjcmberg,avsnittet bygger på boken KompetensföljandeDet
1989.Docherty,Henriksson. LundqvistDilschmann.
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erfarenheterDe gjordes projektetinom studiersom ettgenom av
antal myndigheter genomgick dessa omställningar och problemsom
har utvecklats till lärandeteori för förändringstrategien om som
enligt vilken organisatoriska förändringar och individuell utveckling
måste gå hand hand för lyckati förett resultat båda parter.
Organisations- och verksamhetsförändring och individuell utveckling
skall betraktas sammanvävda och stödjande Genomsom processer.

de anställdaatt är med och påverkar utformningen teknik ochav
verksamhet utvecklar de. de kunskaper de behöver tek-närsom ny
nik och verksamhetsformer förverkligas.nya

Lärandestrategin bygger också på finnsdet likheteratt mellan
kunskapsutveckling verksamheterinom och individuellt kunskaps-
tillägnande. Kunskap utvecklas växelverkan mellan obser-genom en

reflekterande, förståelse.vationer, aktivt experimenterande. ob-nya
servationer den lärandestrategietc. I Fokus-projektet utveck-som
lade de bärande idéerna dessa kunskapscyklerattvar en av inte en-
bart skulle förekomma liteni och utvecklareexpertergruppen av

kanske lämnade efterorganisationen tidsom deutan atten var en
angelägenhet för föralla, verksledning. fack, och anställda. Strategin
innebär möte mellanett harexperterna, överblicksom en men
begränsade kunskaper vardagens arbetsvillkor och ochrutiner.om
de anställda, har svårt relatera målatt övergripande ochsom visio-

till vardagsverkligheten. Förutom skapa ochner att gemensammanya
kunskaper leder detta ocksåmöte till insikter ochgemensamma
hällningar formar organisationen.som

Detta arbetssätt. bygger på kontinuitet och bred medverkan,som
bryter med traditionellt utvecklingsarbete och illa medstämmer de
villkor brukar prägla praktiskt förändringsarbete. slutsatsEnsom
från Fokus-projektet sådanaär att eller läroprocessermöten inte
uppstår spontant utvecklingsförloppett måstei utan ochorganiseras
bygga på ledningens medvetna val. deFör skall kunna förverkligasatt
krävs ofta möda ochstor mycket stöd.

3.8 Arbetsorganisation och arbetstider
Arbetstidsfrågorna mängd perspektiv och frågeställ-rymmer en

de kan betraktasningar, såväl individens produktionensur som ur
och konsumtionens perspektiv. denna framställningl dominerar det
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faktiska utfallet, dvs deförstnämnda perspektivet detäven om
resultatnaturligtvisreellt ärarbetstidslösningar existerar. avsom

frågorhellermellan samtliga dessa Intekompromisser intressen.
behandlas hår.arbetstidsförkortning och arbetstidens längdrörande

hälsosynpunktArbetstidstörläggmng3.8.1 ur
framförallt effek-forskning harbåde internationellsvensk ochInom

arbetstidpå oregelbunden och obekvämpå hälsan vid arbeteterna
uppmärksammats.

hálsosynpunktSkiftarbetehararbetsmiljökommissionenInom ur
oregelbundna och obekvämabehandlats särskild rapport:i ar-en

Åkerstedt och Anders Knutsson.betstider hälsorisk Torbjörnavsom
Arbetstid och väl-betänkandeocksåArbetstidskommitén har i sitt

arbetstiderna Sverige.färd aktuell statistik över ipresenterat
Åkerstedt obekvämaoregelbundna ochEnligt och Knutsson år ar-

Ökadförenade medmedför nattarbete.betstider. synnerhet dei om
och hjärt-olyckshändelservakenhetsrubbningar.för ochrisk sömn-

stålnnattarbeteandel ärbranscher harkärlsjukdom. De storsom
sjukvård,ochför hålso-träindustri serviceoch mån samtpappers-.

ocksåFörfattarna beskriver treför kvinnor.kommunikationoch
hjärt-kärl-skiftarbete medförbinderhypotetiskthuvudvägar som

se figur 2.sjukdom
dygnsrytm,psykofysiologiskfysisk ocha går stördväg överEn
medfas varandra ellermed omgiv-dessa kommerdvs rytmeratt ur

ökadvakenhetsrubbningar ochkan leda till sömnDetta geningen. en
skift-påb gårför andra attmottaglighet sjukdom. vägen utDen

beteendeförändringarindirekt inducerardirekt ellerarbete som
kostolämpligrökning,för hjärt-kärlsjukdom,ökad riskinnebär t ex

gårctredjeföljd längd. vägmåltiders och Eneller störningar i
aktivitetersocialaindividensstörd tidsrytm. dvssocialt attöver

tilllederfas sociala Dettamed mönster.kommer omgivningensur
riskfaktor förstressreaktioner,otillräcklighet och ärsocial ensom

hjärt-kärlsjukdom.
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Skiftarbete c

stördasocio-b
ralamönstertem

Sömn-och Social
vakenheismbbnin otillräcklighet

BeieendeänüingarÖkad stressdieLröknin[ex .stres

Intern
rln

Sjukdom

Figur 2. hypotetiska huvudvâgar mellan SkiftarbeteTre och hjärt-
Åkerstedtkärlsjukdom från 1990.8: Knutsson,

Forskningen kombinationseffekterkringär arbetstidenssparsam av
förläggning och arbetets påmed avseende hälsa.organisation
olycksfall och säkerhet. Forskningsresultat på två-skift-visarsom
arbetets nackdelar förhållande tre-skifttill avspeglar möjligen olikai
arbetsinnehåll de olika två-skiftsarbetearbetstidssystemen. inomi är
det förmodligen vanligare med ensidiga och stressande arbeten.

Arbetstldsförläggning3.8.2 social synpunktur
analogi med individens biologiskaI kan individensägarytm attman

också har social liksom samhället särskildhar tids-rytm atten en
samhällets normalrytm med dag-rytm rytm:i naturensursprung-

ljus-mörker, värme-kyla. elektrifieringen dennaGenom slogsnatt,
sönder och tiden blev utbytbar på heltnaturens sättrytm ett annat

tidigare.än utbytbarhet har dock drivits tillDenna inte sin yttersta
konsekvens, fortfarandekan tala samhälletsutan man om en nor-

flertaletmalrytm. För innebär denna drag arbeterytm i i inter-grova
fritidvallet 7-18, 18-22 och undersömn nätterna.

57



hälsaarbetsmiljö ochArbetsorganisation,

tidskollisionen. Enarbete-fritid gällerförhållandetaspektEn av
ska kunnaförsannolikheten ut-tidsmönster avgör attaktivitets man

aktivi-på dygnet.tider Vissaunder olikadelta aktivitetenföra eller i
under dyg-helstutförasflexibla och kanmaximalt närärteter som

tidsmässigtmedan andra ärhobbies.personligat vissanet. ex
pågåeller ett visstattlåsta, TV-programvisstmycket ettt att seex

möte.
mellanoförenligheten ett visstbegreppviktigt ärEtt annat ar-

utbudSamhällets service,aktivitet.betstidsschema och viss aven
dagtids-regelbundetutbildningar är organiserat i ettkultur. etc

turlis-skiftgång.arbetstider,oregelbundnaDärför försvårarmönster.
utbud.dettaför delkrävstidssamordning att tadentetid etc avsom

arbetstiderÄven oregelbundnakanmänniskormed andraumgängeti
på litetför planeravillsärskilthinder.utgöra ett samvaronom man

fri-förprioritetsordningmänniskorSamtidigt harsikt.längre en
haroch detnödvändiga storabsolutdär detanvändningtidens som

fritidsinnehållet,sociala hänsyn avgörolikapå grundbetydelse av
andra alter-önskemål ocheller tidsramenoavsett rymmeregnaom

arbetstider,makesmakasbarntillsyn,faktorerharHär ar-nativ. som
de högbetydelse ut-att ibetsfördelning hemmet etc stor genomi

fritidens använ-såväl arbetssituationenpåverkarsträckning som
miljöpåver-fysiskellereventuell psykiskkandande. dettaUtöver en

fritiden ellertill tvärtspridas överarbetetkan i om.
ofta änbasbehovstryck störreärsocialaEftersom kvinnornas

på-redanföräldrar ärgamladubbelarbete, etcpå grundmännens av
förmarginaler attarbetstiderfasta Kvinnornasstora.frestningarna av

medsvårare kan detochbegränsade ännuheltidsarbete ärklara vara
arbetstidoregelbunden

arbetstids-förbetydelsedimensionerArbetsorganisatoriska3.8.3 av
förläggning

denmedelÄr arbetsorganisatoriskamedmöjligtdet attt anpassa
socialaochbiologiskaeller hennesarbetsuppgifter till hansenskildes

rytmer
social dimen-första placerasför detArbetsuppgifter kan in i en

förhållande till arbets-utförasfritt kandetidsmässigt idvs hursion,

58



Arbetsorganisatiøn, arbetsmiljö och hälsa

kamraterna. dimensionDenna kan också uttryckas indi-i termer av
viduellt-kollektivt arbete51.

finnsDet knappast några renodlat individuella arbetsuppgifter.
Också mycket självständiga yrkesutövare jour-programmerare.som
nalister eller forskare delarutgör arbetsgrupper och måsteav sam-

Åordna verksamhetsin möten. andra finnsi sidan det tidsmässigt
renodlat kollektiva arbetsuppgifter kan utförasinte intesom om en

träderersättare stället för den frånvarande.in i är Sådanasom
arbetsuppgifter finns verksamheter där säkerhetinom nyckel-år en
fråga, kirurgi, flygtrañkt kan fårHär elleretc. arbetet utförasex inte

laget komplett.inte är fallI individenvissa är överhuvudtagetom
utbytbar på kortinte sikt, huvudrollsinnehavarent i teaterpjäs.ex en

En andra dimension handlar friahur eller beroende arbets-om
uppgifterna förhållandeär tilli kundermarknad och till produk-
tionstekniken. Inom och arbetstidernaservice styrsomsorg i stor ut-
sträckning kundernas krav. Kapitalintensiv produktion kombina-iav

med tekniktion det kostsamtgör och svårt avbrytaatten som en
produktionsprocess kräver högt utnyttjande för lönsamhet. inom
tjänstesektorn finns verksamheter kräver ständig beredskap, tsom

polis. tull, militär. brandväsen. sjukvård etc. Denna verk-typex av
samhet forminrymmer begränsning för individens infly-en annan av
tande arbetstider.över sina

tredje dimensionEn handlar graden förutsägbarhet hosom av en
arbetsuppgift eller verksamhet. Flertaleti arbetsuppgifter för-ären
utsägbara och arbetstiden kan fastläggas långt förväg. All verksam-i
het innehåller samtidigt oförutsedda inslag. varuproduktionl kan
sådana händelser upphov förseningartill kan fortplantage sigsom

hela verksamheten. I stadium återkommergenom sådanaett senare
händelser ofta tidspress eller förextra övertid reducera kon-attsom
sekvenserna förseningen. oförutsägbarhetEn finnstypav annan av

tjänstesektorninom där exempelvis och sjukvårdspersonalservice-
med kort måstevarsel påberedd utanför ordinarieinsatservara ar-
betstid eller tjänstgöringsschema

51 Dimensionerna individuellt-kollektivt, fritt-beroende förutsägbart-samt
oförutsägbart hämtade fran skriftenär Tid arbete tid leva,att äratt som-från TCOs arbetstidsutredning.rapporten
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utformning har betydelseArbets- och produktionsorganisaüonens
gruppbaserade produk-för arbetstidsmässiga flexibiliteten.den I

många uppgifter och medmed olika slag etttionsorganisationer av
flexibiliteten långtövervakningsuppgifterinslag större änärstort av

maskin.löpande band ellerproduktionssystem entypi man enav -
arbetstiderhelt studier vilkasaknas ärSverige nästanI somav

sådant perspektiv börproduktionens perspektiv.bäst Ur ettur
framförallt för kapitalintensivdriftstiden den idag,längre än ärvara

Arbetsorganisatoriska och tekniska lös-industrin.produktion inom
måttligtmeddriftstiden kan utsträckasinnebär attningar ensom

värdefullaunder obekväm arbetstidökad bemanning är innovationer.
område detpå forskning erfarenheter detta görochBristen inom

och de anställdassvårt produktionens kravdock beräkna huratt
olika arbetstidslösningar.kan optimerasintressen i

arbetstidsförläggningVälñirdstjänstemas organisation och3.8.4
och centraltindustriell produktion har tidstyrningen är ettvaritI

definieras mätbaraTidenoch rationaliseringsinstrument. istyrnings-
flyt-kantidsanvändning. Tidsystematiskenheter vilket möjliggör en

får för tid han stäl-anställde betalt denfördelas, Denetc.tas. sparas
sådant.för Vidförfogande arbetetler till arbetsgivarens och inte som

förhållande. mellan demodifieras Spänningenprestationslön detta
fak-arbetstidsöverenskommelserna och denoch avtalsbaseradelag-

arbetstiden begränsad.tiska är
annorlunda.vård Castenoch omsorgsarbete ärInom situationen

välfärdstjänsteproduktjon har0tter52 forskatoch andra omvon som
industriellarbete ochpå mellan detta slagpekat olikheterna av

uppstårproblempå svårigheter och närproduktion vilkasamt som
överförs andra sektorertidsrationaliseringsmodeller tillindustrins

beaktas.verksamhetens speciella karaktärattutan
mellanVård- kännetecknas spänningenoch omsorgssektorn av

och gamlarimlig tid.formellt reglerad tid och socialt Patienters
regle-fogas centraltlåtermänniskors behov och inte in isigvarierar

välfärdstjänsternassåvälhotartidsmoduler. Strikt tidsregleringrade

52 omsorg iArbetsiidsorganisation i vård ochSe Otters bidragtex von
1987.cssäsamling Om arbetstiderArbetsmiljöfondens
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kvalitet personalens möjligheter uppleva tillfredsställelseattsom
och meningsfullhet arbetet53.i Personalen slits mellan ks om-
sorgsrationalitet och tidsrationalitet. svåra frågaDen vård- ochsom
omsorgssektorn står inför och där arbetstidens ärorganisation en
viktig del Gårår: det att avlönatorganisera omsorgsarbete så att
tidsknapphet, arbetsfördelning, byråkratisering och uppkomst av ru-

skjuter åttiner inte sidan kvaliteter avgörandeär isom omsorgs-
relationer54

3.8.5 Konklusioner beträñande arbetstider och lagstiftning
Arbetstidema regleras arbetstidslagen innehållergenom radsom en
bestämmelser arbetstidens förläggning. Dessa kan ochom ersättas,

ocksåersätts ofta. regler kollektivavtal.i Denna allmänna regle-av
arbetstidenring tillåter arbetstiderav utgör belastningi sigsom en

hälsosynpunkt.ur
Genomgången sambandet mellan arbetstid och hälsaovan av visar

det fortfarande finnsatt beaktansvärtett skyddsintresse sambandi
med arbetstidens förläggning. måsteDetta beaktas sambandi med
arbetsmiljölagens tillämpning på ifrågavarande arbetsuppgifter.

Det viktigtär hänsynatt tilltar verkningarna arbetstidensman av
förläggning när organisatoriskt och innehållsmässigt utfor-man - -

arbeteett ska utföras på arbetstidmar i utgörsom sigen som en
hälsomässig belastning. Arbetet måste utformas så dessatt samman-

belastningar.tagna arbetstiden belastningsfaktor inberäknad.som
leder fysisktillinte eller psykisk ohälsa. Arbetets innehåll. beman-

ning, och ledningsforrnerorganisation skall utformas med hänsyn till
arbetstidsordningenatt redan innebäri sig belastning påstoren

hälsan. Den allmänna skyldigheten den enskildeatt kan utförase om
arbetet förrisk skadautan eller ohälsa innebär även måsteatt man

efter arbetstidsordningen hälsofara.utgörse om en

53 En insiderskildring denna problematik finns i studien Tyvärr jagav
hinner inte Om arbetet vid servicehus. och olika faser iom enkunskapsprocess. Mary Freed Solfeldt.av

Frågan ställs Kari Waemess. norsk várdforskare i boken Kvinnor ochav
omsorgsarbete, 1983, sid 41.
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miljöarbetetochArbetsledningen3.9
förvaltningensföretagetsArbetsmiljöarbete iintegrerasintesom

bliriskerarverksamheten att in-och ledningplaneringordinarie av
miljöverksamhetenföraeffektivt55. funnits att inDe intentioner som

Skyddsorganisationensvåra förverkliga.har attlinjens varitstyrningi
verksamhetenstill styrning.sidovagnbeskrivitshar som en

det arbetet ochdagligaproblemenLinjechefen den imöterär som
ocksåvardagsfrågor. Det ärpraktiskaför mängdhar enansvarsom

upptäckaförperspektivetdet bästa atthon harellerhan sam-som
arbetsmiljö-ochproduktionsuppläggningen negativaband mellan

lösningarfungerandegenomföraocksådärmedochaspekter att som
produktionsupp-ochplaneringarbetsmiljöaspektema iintegrerar

läggning.
och analyseraupptäckaförperspektivetdet bästa atthaAtt

handlingskraft så organise-tdock attproblem integaranterar enex
rollfördelningstånd.till Denåtgärder kommerochverksamhetrad

linjechefermånga passiviserats.tillistället lettutvecklats har attsom
ArbetsmiljöstymingfallstudierantalFrick, gjort ett somKaj omsom

på följande sätt:detuttryckerledningsproblem.

företagshälsovårdskyddsombud ochfortsätterPå arbetsplatserna
genomföra arbets-ochplanerachefernaspå attatt ta sig ansvar
denochregleringen internaBåde denmiljöarbetet. externa sam-

välvilligaupprätthåller ledningensrollernamanblandningen av
chefgod är attförväntasVadmiljöarbetet.passivitet i enavsom

önskemål.överväga övrigaågârder ochföreskrivna positivtbetala
verk-miljöarbetet styrningi sinhanhon ska integreraatt avinte

11.sidFrick. 1989,samheten

påverkaalltså bara attstånd handlartill intefå förändring omAtt en
arbetsledareförsta linjens iochallmänhetledningenutbildaoch i

för-ellerföretagnivåerpå allasynnerhet53. finns ettLedning i en
arbetsgruppen,ochanställdeenskildehos denvaltning, minstinte

med kort-arbetssättbeslutmängdfattardagligen osvju omensom

55 dennaanalysdjupgåendegjortharArbetslivscentrumFrick vidKaj aven
ocharbetsmiljönchefernaKanhansproblematik. Se styrarapportertex

strategier.förenadearbetsmiljöBättre genom
55 BasenhetsledningensNyckelrollenskriftLandstingsförbundets ansvar-exemplifieringuttömmandearbetsmiljönför avger en

basenhetschef ochförvaltningschef.mellanansvarsfördelningen
avdelningsföreståndare.
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eller långsiktiga konsekvenser för säkerheten och välbefinnan-
dethälsan.

Dagens arbetsmiljöverksamhet komplextuppvisar ett och svär-
överskådligt mönster aktörer, roller, förväntningar,av ansvarsrela-

ochtioner beslut. En revidering och tydliggörandeett är särskilt
angeläget aktivitetsnivån skall öka och denom lokala nivån få större

för miljöarbetet. Vid övergångansvar till handlingsplansbaseratetten
arbetsmiljöarbete linjeni detär viktig punkt för alla anställda. så-en
väl linjeni stabs-i och expertfunktjonersom ansvarsförhålladenaatt
beträffande initiativ, utredningar och åtgärder gentemot upptäckta
problem tydliggörs. Inte fråganminst är viktig.initiativ bättreEnom
integrering arbetsmiljöarbetet linjen betyderav i att initiativpunkten
kan flyttas fram så förutsättningarnaatt för ett arbetssättpreventivt
ökar.

Ovanstående kan sammanfattas två huvudpunkter.resonemang i
det förstaFör finns det organisatoriska problemet, dvs arbets-att

miljöverksamheten skall företagetsförvaltningensintegreras i styr-
Arbetsmiljöfrågomasystem. skall väsentlig fråga för personalvara en

med produktionsansvar. För det andra finns den innehållsliga aspek-
ten: arbetsmiljöverksamhetenattgenom integreras i styrsystemet
finns förutsättningar för helhetsperspektiv och förebyggandeett
arbetssätt. Verksamheten ändrar tyngdpunkt från enskilda enkla
frågor till planerad utvecklingsprocess.en

3.10 Aktörernas rollfdrdelning enligt arbetsmiljölagen behö-
förtydligas.ver

Inledning
Arbetsmiljölagen förutsätter arbetsgivare,att arbetstagare och andra
aktörer påtar specifikasig roller för åstadkommaatt goden ar-
betsmiljö. Genom rollfördelningen klargörs och arbetsupp-vars ens
gifter, vilket i sin underlättartur förebyggandeett systematiskt ar-
betsmiljöarbete. En viktig utgångspunkt för arbetsmiljölagstiftningen

vidareär god samverkan mellan arbetsgivareen och arbetstagare på
de enskilda arbetsplatserna. korthetI kan de olika aktörernas roll-
fördelning beskrivas på följande sätt.

Arbetsgivaren har krafti beslutsrätt huvudrollen.sin dvsav ansva-
förret det förebyggandeatt arbetsmiljöarbetet integreras produk-i
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handlingspliktgenerelldettabeskrivsl AMLtionsstymingen. ensom
före-förbehövsåtgärder attallaskall vidtaarbetsgivarendvs som

olycksfall.ellerför ohälsaarbetstagare utsattesbygga att
föreskrifterochinstruktioner samtföljaskallArbetstagare givna

skyddsom-företrädsArbetstagarnaarbetsmiljöarbetet.medverka avi
blir beak-synpunkterarbetstagarnastillseuppgift attär attbud. vars

skyddsombudet rätt attharsker,dettaOmarbetsgivaren. intetade av
yrkesinspektionen.bistånderforerligtfå av

föroch har,påtryckare attfungeraskallSkyddsombuden som
ochföretagslednings-beslutfatta iarbetsgivarens rätt attbalansera

deltaochinformation rätt att itillarbetsledningsfrågor. rättgivits
tmaktbefogenheter rätten att i vissasamt vissaplaneringen exm m

arbetet:avbrytasituationer
huvuduppgift är attsamverkansorganSkyddskommittén är ett vars

hän-vederbörligfattas linjeorganisationen tarbeslut ibevaka att som
arbetsmiljöaspekter.olikatillsyn

skallkollektivavtal,uppgifter regleras iFöretagshålsovárden. vars
konsultrollharochförebyggandearbetahuvudsakligen en
uppgiftframför allt till attexpertfunktion. harDenrådgivande

expertorganarbetsmiljön attsamtoch bristerrisker ikartlägga som
beslutsunderlag.erforderligtförsvara

till-föreskrifter ochskallslutligen,Pillsynsmyndigheternm genom
arbetsplatser. Dessutompå allaminimistandardgarantera ensyn

främjahelhetsbedömmningutiftråntillsynsmyndigheternaskall en
planerararbetsgivarenbevakaoch attarbetsmiljöarbetetlokaladet

vidarbetsmiljökraven meningså iverksamhetbedriver attoch sin --
tillgodoses.

praktikenlRollfördelningen
rollfördelningenhur ut-konstaterandenågraskallNedan göras om

praktiken.kristalliserats i
förvaltnings-ellerföretags-handförstadvsArbetsgivaren i-
arbetsmiljö-behandlatutsträckningotillräckligharledningen i-

Iställetproduktionsstyrningen.delprioriteradfrågorna avsom en
koch denlåtaförsta hand exeprtistendensfunnits att i sdethar en

harKonsekvensenfrågor.dessaiskyddsorganisationen sigengagera
ävenskyddskommitté,framför alltdärrollförskjutningblivit menen
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skyddsombud. företagshälsovård och måni tillsynsmyndigheterviss
tvinngats överta aktivitetsplikten, något lett till skyddsorga-attsom

kommitnisationen beskrivasatt sidovagn till verksamhetenssom en
Sestyrning. 3.9.avsnittovan

Arbetstagarna enligt lagen skall kunna påverkasom arbetssi-sin
hartuation. i stor utsträckning Delvispassiviserats. kan detta vara en

följd otidsenlig arbetsorganisation.av Delvisen kan det följdvara en
arbetsmiljölagstiftningenatt alltförav i stor utsträckning utformats

såsom kollektiv rätt, dvs arbetstagarnasatt anspråk och engemang
kanaliseras ombud.via Slutligen kan delförklaringen attvara
arbetsmiljöfrågoma uppfattas område förett någotsom experter.

letti sin tur till arbetstagarnassom att erfarenheteregna och
kunskaper kommit skymundan.i

När det gäller skyddsombuden har det visat desig lokalaatt
skyddsombuden falli har svårtvissa få gehör föratt idéersina och
krav. Detta gäller påinte detminst psykosociala området. Det torde
delvis hänga med 1:a linjensatt arbetsgivarföreträdare,samman
arbetsledare. är oklara över roll ochsin försitt arbetsmiljönansvar
och dessutom ofta saknar både kompetens och tillräckliga ekono-
miska befogenheter för kunna lösaatt uppkommen fråga på nivånen
arbetsledare lokalt skyddsombud arbetstagare. ellerMer mindre- -
vattentäta skott mellan fackliga förtroendemån. hanterar MBL,som
och skyddsombud där MBL-handläggama uppfattas ha högre ställ-
ning är ytterligare faktor kan ha bidragit tillen mångasom att
skyddsombud intar avvaktande attityd. Huvudskyddsombudensen
starka ställning på många arbetsplatser kan denäven bidra till en

depassivisering lokala skyddsombuden.av
Beträffande skyddskommiténs roll. så har denna i utsträck-viss

kommitning att överta arbetsgivarens huvudansvar. harDetta aldrig
avsikten.varit Problematiken har förstärktsäven detaljfrågorattav

till delviss till skyddskommitténremitterats istället för lösasatt i
linjen och då företrädesvis på arbetsledarnivå.

rollförskjutningEn hos företagshälsovården relation tilli avtalens
intentioner den alltföratt högi grad arbetar med sjukvård istället
för med förebyggande arbete. En anledning såvälär arbetsgivareatt

arbetstagare första hand efterfrågarisom dessa lågtjänster bestäl-
larkompetens. En är FHVatt -personalens kompetens oftaannan är

65



hälsaocharbetsmiljöArbetsorganisation,

sjukvården kan natur-reguljära.den öppnaindividinriktad. Brister i
förhållande.dettaockså bidra tillligtvis

Yrkesinspektionen iföretagshälsovården gör attUtbyggnaden av
Ändå informa-tyckskonsultroll.någoniklädaskall behöva sigdag

anspråk,tämligen ikontaktbesök storakoch ta even-resursertion s
tillsyns-inslagtillsynsverksamheten. iEtt nyttbekostnadpåtuellt av

Systemtillsynsystemtillsyn.användningendockverksamheten är av
arbetsgivarensgranskarhandförstayrkesinspektionen iinnebär att

förbetydelseoch organisationåtgärdsplaner avrutiner. resurser.
således tillsynSystemtillsyn ärarbetsmiljöfrågoma.hanteringen av

skillnadarbetsmiljöfrågorna, tillhanterasättarbetsgivarens attav
kontrollinnebärdetaljtillsynen.ktraditionella avfrån den ensoms

arbetsgivarenkräver attSystemtillsynenarbetsmiljön.faktiskaden
företagetskontrollochledningsystematisk planering,haskall aven

kräverSystemtillsynenarbetsmiljön.förbetydelseverksamhet av
sida.från företagetsintemkontrollsåledes en

Sammanfattning
handenvid3.9föregående avsnittoch gerhär iVad sagts ovansom

och attbehöver reorganiserasarbetsmiljöarbetet ar-lokaladetatt
produktionsstyrningen,bättremåste ibetsmiljöfrågoma integreras

konstate-kanVidareföretagsledningen.fråga förvilket ärytterst en
förstärkas.ochförtydligasbehöverrolleraktörerssamtligaattras

för-ochförtydligandenövervägatill vissaanledning attDetta ger
särskiltbehandlas iskallnågotarbetsmiljölagen,ändringar i som

avsnitt.senare

synpunktersammanfattandeNågra3.11
godapå detoch kriterierriktlinjerkanSammanfattningsvis sägas att

tillbaka.lång tidsedanfinnspå bra arbetsorganisationocharbetet
ocharbetsmiljönförhållandenvilka iockså kunskaperfinnsDet om

kunskapohälsa.till Dennabidrarfaktorerorganisatoriskavilka som
partsöverenskommelserdelingår ävenkriterierdessaoch avsom en

Statshälsansocharbetsmiljönämnd gemensammase Statenst ex
1988.frånarbetsmiljöochBildskårmsarbetepolicyskrift

utifrån föreskrivauppifrån ochmöjligtdet attSamtidigt är inte
formaskan uti-inteskall Denut.ideal arbetsorganisationhur seen
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från utan kunniga aktörergenom utöver den lokala kunskapensom
också har insikt generella ochprinciper kriterier förmårom och

dem till de lokala förhållandena.anpassa En viktig uppgift för forsk-
är bidraning att med utveckla sådanaatt kriterier och principer

även det många falli krävs långtgåendeom till deanpassningen
lokala förhållandena. braEn organisation är interaktiv organisa-en
tion skapas och kontinuerligt utvecklassom de lokala aktörerna.av

En ytterligare slutsats från detta kapitel är den hälsoinriktadeatt
arbetsmiljöverksamheten måsteän utveckla förebyggande ochmer
förekommande strategier. Arbetssätt behöver utvecklas gör detsom
möjligt att psykosocialamotagera leder till stress-processer som
relaterad eller psykosomatisk ohälsa eller minskad motståndskraft

sjukdom.mot
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förstyrningSamhällets stöd och ett4.

arbetslivbättre

Inledning4.1
be-egenskaper ochkapitel har3I organisationens inre processer

verksamhe-lokaladrogs denhuvudslutsatshandlats. attEn varsom
arbetsmiljöarbetet.framtidamåste få allmer växande roll detiten en

ochfokuseras på samhällets stöddetta kapitel styrningl intresset
arbetsmiljölag-ligger vidsådan utveckling. Tyngdpunktenför en

ochtraditionellaifrågasätts denstiftningen. Inledningsvis norm-
lokala arbetsmiljö-möjligheterkontrollbaserade mötaattansatsens

Därefterområdet.arbetsorganisatoriska görsdetproblem inom en
påiniktningpartsavtal medgenomgång lagstiftning ochgällandeav

på för-förslagmedfrågor. vilken avslutasarbetsorganisatoriska
lagfrågoma diskuterasförtydliganden Utöverändringar och AML.av

utvecklingsverksam-forsknings- ochkortfattat generelltockså och
ochteknikutvecklingbetydelsenför arbetsmiljö liksomhet bättre av

automation.
viktigtstöd detgår på och är attsamhällets styrningInnan vi in

åtgärder harlagstiftning och andragång yttrepoängteraän atten
denutvecklingsamspelar medgenomslagskraft de interinga avom

identifie-forskningarbetsinnehåll. 1970-taletsenskilde anställdes
förut-viktigaarbetet,arbetsinnehåll och kvalitébrarade iett som

Arbetssituationenför arbetsmiljöaktiviteter.lokala gersättningar
någotattityder,förhållningssätt ochtill social inlärningupphov av

arbetsplatsenpå denför såväl aktiviteterindividen tillöver egnasom
verksamheterarbetsmiljöverksamhet tillfacklig aktivitet.t somex

systemkontrollerade arbetenEnformigafria tiden. ochunder den ger
därföroch skapardålig för utveckling och kompetensgrunden

57.för lokala aktiviteter ochdåliga förutsättningar engagemang
aktivtanställda hardekan dras ettslutsats är attDen omsom

arbetsmiljönoch problem ärarbetsvillkorförhållningssätt till isina
for-ochbyråkratiskaarbetsrättsreformer blirenbartrisken attstor

arbetsmiljölagensnorskabeaktats denregelsystem. harmella Detta i
förts Vidareutveckling ärprofessionelldär in.§ 12 principen om

57 1975..1977; Karasek, 1979; KarlsenSe Gardell.t mex
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det nödvändigt lokalt motverkaatt dekvalificering och öka arbe-att
kvalifikationsgrad.tets Höjda kvalifikationer yrkesrollen ökari indi-

videns för kontroll arbetsbelastning hanshennesresurser samtav
och kompetensmotivation för deltagande organisatoriskti och tek-

niskt utvecklings- förändringsarbete.och

Tillbakablick4.2 på normerlng och kontroll
reformeringenl och regleringen arbetsmiljö- och arbetslivsfrågorav

har offentlig kontrollnormering, och tillsyn spelat viktig roll.en
Under 1970-talet innehöll arbetsmiljölagen och lagstiftningannan en
rad element syftade till lägga tyngdpunktenatt arbetsmiljö-som i
arbetet på lokal nivå. Lagstiftningen bidrog till skapaatt institutioner
och nätverk förstöd företags- och förvaltningsinterna arbets-som
miljöaktiviteter. skyddskommittéer.t skyddsombud företags-ochex
hälsovård. Förstärkningen skyddsombudens ställning ett stegav ivar
den riktningen. De lokala aktiviteterna stöddes också såvälav
centrala lokala avtal. Samhället försökte främja lokala aktivitetersom

stipulera tid föratt de anställdagenom och deras fackliga represen-
drivatanter arbetsmiljöfrågor.att På innefattadesätt medbe-samma

stämmandelagen skyldighet för arbetsgivaren informera och för-att
handla.

Den traditionella och kontrollennormeringen arbetsmiljön byg-av
på klara. entydiga och preciseradeger regler till skydd för arbets-

vilkatagarna resulterat ramlagstiftningi med föreskrifteren isom
många fall mycketvarit smala och detaljreglerande.
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter har utgått från problem som
vetenskapligt kunnat bekräftas och beläggas. Klara. kvantifierbara

har eftersträvatsgränser föreskrifternaoch oftahar byggts medupp
tekniska maskinskyddskrav och medicinska gränsvärden före-som
bild.

Björn Gustavsen är dem kritiskt analyserat denna tradi-en av som
tionella arbetarskyddsansats. Hans kritik kan korthet sammanfattasi

följande punkter:i

Arbetsmiljöfrågor -åtgärderoch för vilka det är möjligt ställaatt
generella regler fokuseratshar ochupp prioriterats.
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mångaArbetsmiljöema kännetecknas idag ökad komplexitet ochav
faktor frånpåfrestningar arbetslivet härrör från endai inte utanen

två eller flera samverkan. flesta generella regler emellertidDe äri
för faktorer. på sådanenbart giltiga enstaka isolerade exempelEtt en

långvarigfaktor faller stolarna lågmellan är exponeringsom men
för förhöjdkemiska arbetsställningar eller vardaglig psyko-ämnen.
fysiologisk aktivering kombination med höga uppmärksamhetskravi

konflikter.eller smärre

Arbetsmiljöfrågor förvandlas till och tolkningsproblem,mät- som
kunskaper åt sidan.kräver medan de anställdas ställs Dettaexperter

till lokalt lågt efterleva deleder blir motiveradi sin tur att attman
följden.utifrån kommande krav kan blisom

fortsatt på förutsätterden traditionellaEn satsning strategin att
förfinas föroch föreskrifter ytterligare mötaattnätet enav normer

komplex verklighet.alltmer

och teknologiskaytterligare aspekt snabbheten strukturellaärEn i
för effektivitetenförändringar. Förändringstakten har betydelse i

arbetsmiljöarbetet på flera plan: för det rättspolitiska regelverkets
förför kunskapsproduktionen och mellankaraktär. avvägningen

lokalt53.centralt och

arbetsmiljöstrate-denna kritik den traditionellaslutsatsEn är attav
måste för denkompletteras, bland bättre tillattannatgin anpassas

med blandat resultatsnabba utvecklingen. alternativEn strategi, som
förreflexiv procedural ställetk ellerNorge. är rätt. I attprövats i s

skallvad ska reglerna vilka procedurergöras, angerange som som
lagstift-för förskjutningföljas lösa problem. innebärDetatt en av

från inflytande förskydd riktning de berörda.ningen i mot
Utgångspunkten finnsför det lokaltdenna ärstrategi att stora

arbetsmiljöfrågor.kunskaper och för arbeta medstor motivation att
skäl starkadirekt berörs arbetsmiljörisker har naturligaDe som av av

det uppenbart de,med problemen. Samtidigt äratt ta itu attmotiv
på försöker arbetsmiljö-liksom andra arbetsplatsen lokalt drivasom

58 Gustavsen, 1989
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frågor, ibland behöver hjälp Kraftexpertis. och kunskap utifrånav
kan stödja, samspela med och frigöra det lokala kunnandet och enga-
gemanget.

Syftet med procedurstrategi är kraftigtatt stimulera den lokala
aktiviteten på arbetsplatserna. förlängningl bör det leda tillen en
struktur där övergripande funktionskrav aktivtsamt och lokalt an-

arbetsmiljöarbetepassat kan ersätta tillsynsmyndigheternas detalj-
regler och detaljkontroll. Strategin detgör också möjlighet att ökadi
utsträckning ha de problem arbetstagarna uppleversom ut-som
gångspunkt för arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattningsvis kan säga det behövsatt komplemen-man en
terande strategi kan lyfta fram försom att ta itu mednya resurser
arbetsmiljöproblemen. Och den främsta finns deärresurs som an-
ställdas kunskaper på arbetsplatserna.ute konsekvensI med kriti-
ken expertberoendemot och expertinflytande bör den lokala kun-
skapen legitimeras, dvs de anställdas erfarenheter och defini-egna
tioner vad är arbetsmiljöproblemav och vadsom skall betraktassom

relevanta fakta. Som bevissom och belägg arbetsmiljöfrågori bör
därför också de anställdas erfarenheter den beprövade lokala kun--
skapen ochaccepteras uppvärderas.-

4.3 Rättsregler arbetsorganisation och arbetsmiljöom
4.3.1 Inledning
Äldre tiders arbetarskyddslagstiftning främsttog sikte på för-att
hindra olycksfall och yrkesskador.vissa Arbetsmiljölagen AML, som
trädde ikraft 1978, har bredareett perspektiv. Den grundar bl.a.sig
på insikten att även ochmonotona starkt styrda arbeten, social iso-
lering, stress kan leda till ohälsa. Forskningenm.m. under 1980-
talet kombinationi med den sociala och tekniska utvecklingen samt
den snabba förändringstakten arbetsliveti har lett till insikter.nya
En är arbetsorganisationensatt utformning har och iblandstor
avgörande betydelse för förhindraatt utslagning arbetsliveti till följd

belastningsskador.t.ex.av En mångaär att dagensannan av
arbetsmiljöproblem komplexaär och detta förhållandeatt ställer
ökade krav på helhetssyn och på lokal aktivitet.en dennaMot
bakgrund framstår det angeläget undersökaatt gällandesom om
lagstiftning uppfyller de krav dag ställs påi arbetsmiljön ochsom
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arbetsmiljöarbetet. Vid diskussion förändringareventuella ien om
arbetsmiljölagen detär väsentligt såvälbeaktaatt intresset attav
förhindra ohälsa och uppnå såövrigt god arbetsmiljöi en som
möjligt skapa förutsättningarintresset för effektivatt ochsom av en
lönsam produktion.

kunnaFör ställningatt till gällandeta arbetsmiljölagstiftningom
förtydligasbehöver förändras,eller det nödvändigtär göraatt en

översikt deöver rättsregler behandlar olika arbetsorganisato-som
riska aspekter och hur dessa tillämpats. detta sammanhangI bör

medbestämmandelagensäven MBL regelsystem beaktas.

Arbetsmiljölagen4.3.2 och förarbetendess
Arbetsmiljölagen AML offentligrättslig lagstiftningär syfteen vars

skydda denär enskilde arbetstagarensatt liv och hälsa. Enligt lagen
skall samhället föreskrifter offentligoch tillsyn garanteragenom- -
arbetstagaren betryggande säkerhet och tillfredsställandeen
arbetsmiljö. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare fram-
hålls lagen viktigt åstadkommamedel tillfredsstäl-i ett attsom en
lande arbetsmiljö kan tvångsmedel vitestraffytterst tillgripasmen
för förhindra arbetstagare för ohälsa.att att utsätts

Arbetsmiljölagen påspeglar arbetslivet denattgenomen ny syn
betonar samspelet fysiska.mellan organisatoriska och förhål-sociala
landen arbetet.i

dagligt talI används ofta uttrycken psykosociala faktorer eller
psykosocial arbetsmiljö för beteckna dennaatt Begreppetnya syn.
psykosocial något oklart mångtydigt.år och Följande lagenscitat ur
förarbeten belysaår ägnat innebörden Prop. l97677:149att s.
223.

Som sammanfattande används debattenterm ien om ar-
betsmiljön ofta uttrycket psykosociala faktorer. Begreppet är
delvis svårfångat. därförvillJag göra vissa preciseringar av
hur dessa faktorer kommer det gäller lagstiftanärin att om
arbetsmiljön. Utgångspunkten arbetsmiljöfaktorerår kanatt
indelas efter innehåll. sålundaoch Det vanligtart är att ar-
betslivets fysikaliska miljöfaktorer delas såsomi grupperupp
klimat, buller, vibrationer, belysning, strålning Vid sidanosv.
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härav har de kemiska miljöfaktorema.vi Tillsammans kan de
omgivningshygieniska faktorerna fysiskasägas denutgöra
arbetsmiljön. dennal ingår också ofta olika arbetstekniska
faktorer såsom arbetstyngd. arbetsställningar, tek-utrymme,
niska säkerhetsanordningar o.d. En viktig fakto-typannan av

deutgörs organisatoriska och sociala förhållandena pårer av
arbetsplatsen, arbetsuppgifternast.ex. innehåll och möjlig-
heterna till kontakt. samarbete. inflytande och personlig ut-
veckling. Mellan nämnda faktorer sker samspel.ett Den
fysiska miljön för den sociala och samtidigt påver-ger ramen
kas den fysiska miljön värderingar och anspråk hos demav

arbetar där. Gemensamt bildar alla dessa fakto-som typer av
det totala sammanhang vilket arbetet bedrivs.i Dettarer

sammanhang för den arbetande effekter kan hager sägassom
fysiologisk och psykologisk sida. Fysiologiskt kan arbe-en en
påverka dentet kroppsliga hälsan. psykiskaDe reaktionerna

på arbetsmiljön åkan andra sidan uttryck upplevelserta sig i
trygghet eller otrygghet, tillfredsställelse elleri vantrivsel.av

Dessa upplevelser kan fall upphovi tur tillsin i vissa ge psy-
kiska störningar och kan också bestämmande för rentvara
kroppsliga återverkningar.

psykosociala faktorernaDe sålunda någonutgör avskildinte
arbetsmiljöfaktorer. faktorerPsykosocialagrupp arbets-iav

miljön framkommer arbetsmiljön betraktasatt frångenom
psykologisk och sociologisk synvinkel. Detta perspektiv omfat-

såväl fysiskatar organisatoriska och sociala arbetsmiljö-som
faktorer.

begreppsredovisningDenna torde den psykosocialavisa att
aspekten mycket sammanfalleri med den helhetssyn på ar-
betsmiljön har förordat det föregående.jag isom
Redovisningen på så ocksåsätt bakgrund till bestäm-ger en
melsema arbetsmiljöns beskaffenhet förslag tilli mittom ar-i betsmiljölag.

andraDet kapitlet lagen har rubriken arbetsmiljönsi beskaffenhet. I
lagen uttrycks helhetssynen framför allt bestämmelsen 2genom i
kap. andra1 stycket arbetsmiljöns s.k. portalparagraf.
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förutsätt-människanstillArbetsförhållandena skall anpassas
hänseende.psykisktfysiskt ochiningar

hög gradbestämmelsedenna iförarbeten riktarEnligt lagens sig
ständigoch innebär upprepningbundnaarbetsformer är avmot som

ochkontaktersocialatillMöjligheternakortcykliga arbetsmoment.
andramaskinuppstâllning ärochtill bullermed hänsynsamarbete

viktenförarbetena betonas attIfrågeställningar tas avsom upp.
dåochnyanläggningarvidfrågor särskilt beaktasorganisatoriska nya

1976 77:l49Prop.befintliga anläggningarinförsarbetsmetoder i s.
223-229.

mån skallmöjligastearbetetarbetsmiljölagenGrundsynen är att ii
också skalldetavseende ochpsykisktfysiskt och attriskfritt ivara
utveckling.personligarbetsglädje ochmöjlighet till engagemang.ge

följandestycketandrakap.uttrycks 2 lgrundsyn genomiDenna
bestämmelse:

så. arbetstagareanordnasarbetet atteftersträvasskall attDet
arbetssituation.påverkasjälv kan sin

arbetsut-ochdeldenna grupporganisationanförs bl.a. attiI motiven
detochsjälvbestämmandetökatvåkan vägar attvidgning vara

anställdasfrån dedeltagandeaktivtoch att ettyrkesmässiga ansvaret
arbetsmiljölagen.syftet medförverkligaföravgörandesida attär

fysiskapå såväl denotvetydigt siktealltsåArbetsmiljölagen tar
lagen,Bestämmelsernaarbetsmiljön. isidanpsykosocialaden avsom

kra-översiktligthållna ochallmäntdockramlag, är angerär ensom
konkretabeskaffenhet. Dearbetsmiljöns reg-beträffande meraven

arbetsmiljön.fysiskapåsikte denlagen närmastlema tari
frågornaarbetsorganisatoriska intedeförklaringarna till attEn av

träddeMBL itorde attdirekt lagtextenmarkerats tydligare i vara
fall tycks hasistnämnda ut-lagstiftarenföre ochkraft året iAML att

inflytandefå ökatskulle ettfackligafrån de organisationernagått att
MBL-förhandlingar ocharbetsinnehålloch viaarbetsorganisationöver

följandesåledesförarbeten sägsmedbestämmandeavtal. l AML:s
229:228197677:149Prop. s. -
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Utredningen har framhållit detatt riktigt be-attsynes vara
dömningar beträffande arbetets uppläggning och innehåll i
första hand görs blirparterna. Det nämligen härav i stor ut-
sträckning fråga förhållandeprioritering i till olika al-om en
ternativ. När det gäller psykiskt påfrestande arbetsformer har
emellertid härutöver finnasansetts för föreskrif-ett utrymme

från arbetarskyddsstyrelsenter och för hånskjutande tvis-av
frågor tilltiga yrkesinspektionen. I rad remissyttrandenen

har dessa frågor ägnats stort utrymme. Bl.a. har efterlysts ge-
nerella föreskrifter dessa hänseendeni från arbetarskydds-
styrelsen.

harJag redan tidigare framhållit enligt åsiktatt lämparmin
frågorsig är omedelbarinte skyddskaraktär ochsom av inte

heller ingår allsidigi bedömning den fysiska arbets-en av
miljön bäst för avgöranden mellan börparterna. Det vara en
uppgift för arbetarskyddsstyrelsen följaatt utvecklingen och i
de fall när entydigt underlag finns samrådnära medi arbets-
marknadspartema meddela föreskrifterde behöv-som anses
liga.

Yrkesinspektionens uppgift blir huvudsak fästai att upp-
märksamheten på dessa frågor och allmän information. Tillge
detta kan komma bevaka efterföljdenatt på områden där
tillämpningsföreskrifter har meddelats.

Detta uttalande förståsbör så att partssamverkan bättreär metoden
detaljeradeän myndighetsföreskrifter detnär gäller kommaatt till-

medrätta de arbetsmiljöproblem det här frågaärsom om.

4.3.3 Föreskrifter och allmänna råd
föreskrifterDe och allmänna råd behandlar arbetsorganisato-som

riska förhållanden få jämförelseär i med dem behandlar densom
fysiska arbetsmiljön. Exempel på föreskrifter tar arbets-som upp
organisatoriska aspekter är Ensamarbete AFS 1982:3,
Arbetsställningar och arbetsrörelser AFS 1983:6, Arbete vid bild-
skärm AFS 1985:12 AFSPressatsamt 1987:15.

Föreskriften ensamarbete definierar även social isolering frånom
andra människor ensamarbete och föreskriver hänsynsom skallatt
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påfrestningarna vidupplevelseindividenstilltas egen ensamar-av
föreskrifter få exempel:följande tvåkan tjänabete. l övrigt som

påtröttande ellerutformas så onödigtskall annatl Arbete att
lundviks.arbetsrörelserpåfrestande arbetsställningar och i

arbetsrörelser.ochkungörelsen Arbetsställningarom

bunden-ellerinnebär starkArbete vid bildskärm2 styrningsom
6eller begränsas.skallundvikasensidigt rutinarbete ihet eller

Bildskårmsarbete.kungörelsen om

förstasammanhangråd betydelse detta ärallmänna har iiDe som
1980:14,AFSpå arbetsmiljönaspekterPsykiska och socialahand

Omvårdnadsarbete1983:1.AFSarbetsmiljön iVåldsrisker i
AFS 1986:27.arbetet1984:11 DatorstödAFShemmiljön samt i

påaspekteroch socialaråd Psykiskasåväl allmännaI ar-om
arbetslivet behandlasråd Datorstödbetsmiljön allmänna ii omsom

arbetsmiljöaspek-frågor Följandearbetsorganisatoriska vidi mening.
båda författningardessaframhålls vid sammanvägningter en av --

speciellt viktiga:som

meningsfulltarbetet äratt-
tillmöjlighetarbetet variationatt ger-

arbetssituationenpåverka denmöjlighetarbetet attatt egnager-
arbete.mängdenordningsföljden mellan olikat.ex. moment,

resultatutföras kvalitet ochskall ut-tidpunkten det samtnär av
arbetefört

påbegåvning olikafår sättarbetstagaren utnyttja sinatt-
kun-fortlöpande utvecklamöjlighetarbetstagaren sinaattatt ges-

skaper
fatta beslutfår ocharbetstagaren taatt ansvar-

tillbidragöverblicka denkan insatsensarbetstagarenatt egna-
slutprodukten

för godaförutsättning skapassåarbetet attorganiseras,samt att-
människor och öppetoch kontakter mellan ettkommunikationer

klimat.utvecklande
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4.3.4 Rättstillämpningen
På många arbetsplatser börjar dag de psykosociala aspekternai -
inklusive arbetsorganisationens betydelse för komma tillrättaatt t.ex.
med belastningsskador och arbeten diskuteras påmonotona all-att-

Fortfarande råder dock osäkerhet från skyddsombudsviss ochvar.
arbetstagares sida vilken frågorutsträckning dessai kan medtas upp
stöd respektiveAML med stöd föreskrifter och allmänna råd.av av
Till detta finns flera förklaringar. grundläggande förklaringEn är
säkert arbetsmiljöarbetet traditionelltatt brukat inriktas denmot
fysiska arbetsmiljön. förklaringEn kan frågorna ärattannan vara
komplexa och därfördet svårt ställaatt är tillräckligt preciseradeatt
krav, rättsliga.inte Om rättsreglernaminst ökar detta själv-är vaga
fallet svårigheterna. kan påpekasHärutöver arbetarskyddsstyrel-att

allmänna råd t.ex. AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspek-sens om
på arbetsmiljön så lågter ha rättslig deansetts status utgöratt inte

tillräckligt förstöd driva dessa frågor.att har yrkes-Dessutom
inspektionen förrän på tid uppmärksammat frågorinte dessasenare

någon högre utsträckning.i Inspektionen har tidigare saknat kompe-
närma uttaladtens att helhetssyn. Sedansig tid tillbakaen mer en

finns dock sakansvarig för de psykosociala frågorna på varjeen
yrkesinspektionsdistrikt och dessa genomgår för närvarande en
längre vidareutbildning där mål hittaär tillsynsmetodikett rättatt
på detta område. Arbetarskyddsstyrelsen håller på utarbetaäven att

inspektionshandledning påsikte arbetsorganisatoriskataren som
och psykosociala frågor.

I rättstillämpningen kan konstateras. yrkesinspektionen utfär-att
dat föreläggandendel och förbud med psykosociala förtecken.en
Några dessa har inriktats arbetsorganisatoriska frågeställ-motav

arbetsuppgifterningar, högt.ex. med statisk belastning.monotona
Generellt kan påtrycketsägas yrkesinspektionen dennaatt deli

allt har ökattrots under år. har blandDetta avspeglatannatsenare
antalet arbetsskadeanmälningarsig i att ökat, skyddsombudsstoppatt

aktualiserat yrkesinspektionens ingripande främst vårdsektorn
antalet förfrågningar inspektioner framförsamt att initieradeom av

allt skyddsombud ökat markant.
Ur samhällets lagstiftarensoch synpunkt har helhetssynen fram-

stått och angelägen och detta har bl.a. uttrycktagit sigsom mer mer
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DSbetänkande 1985:1 där yrkesinspektionensA s.k.i ett system-
tillsyn introduceras se tidigare avsnitt och tilläggettgenom senare

arbetsmiljöförordningen.15 paragrafi Sista denna hari meningen i
sålunda följande lydelse: Vid tillsynen skall helhetsbedömningen
eftersträvas.

4.3.5 Axbetsmiljöavtalen
Arbetsmiljöavtalen kompletterar fylleroch arbetsmiljölagensut reg-
ler samverkan och uttrycker påparternas gemensammaom syn

frågor.dessa frånSAF-LO-FlK-avtalet delvis1976 reviderat 1983.
avtalet förMiljö -81 kommuner och landsting detAMLA-89samt

statliga arbetsmiljöavtalet. nyligen reviderats såledesbehandlarsom
framför allt samverkanssystemet skyddsombud och skyddskom-
mitté och företagshälsovårdens verksamhet.

Arbetsmiljöavtalet mellan SAF-LO-PTK, harstomme utgjortvars
förebild för kapitel beträffande6 hänvisar arbetsorganisato-AML,i

aspekterriska tämligen allmänna ordalag till arbetsmiljölagen.i
-89, det modernaste centrala arbetstmiljöavtalet,AMLA ärsom mar-

kerar helhetssynen betydligt starkare och understryker dessutom
behovet klar rollfördelning och de anställdas aktiva deltagandeav en

arbetsmiljöarbetet. Beträffande företagshälsovården framgår påi -
samtliga avtalsområden denna bestå såvälskall medi-att av-
cinskteknisk psykosocial verksamhet. inrättandetsom av en spe-

funktionciell psykosocial påmarkerat det statliga avtalsom-är mest
rådet.

och avtal medbestämmande4.3.6 Lag om
till arbetsmiljölagen medbestämmandelagen MBLI motsats är en

lagstiftning.civilrättslig förhållandetreglerar mellan arbetsgi-Den
och arbetstagare innehåller förhandlingsrättoch bl reglervare a om
informationsrâtt. för-och Enligt arbetsgivaren skyldigMBL är att

handla med de fackliga fattarhan beslutorganisationerna, innan som
innebär viktigare förändring arbets-verksamheten elleren av av

anställningsförhållandena föreller enskild arbetstagare, ärsomen
sådan Råttskonfliktermedlem löses huvudsak-organisation. iav en

förhandlingligen på nivålokal eller central och handsistaigenom
för-avgörande arbetsdomstolen. Eftersom alla viktigaregenom av
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ändringar arbetsorganisationen.t valav arbetsmetoder,ex ochav ny-
ombyggnation. arbetstider har arbetsmiljökonsekvenser,m m, deges
fackliga organisationerna med stöd MBL möjlighet påverkaattav ar-
betsgivaren arbetsmiljöfrågor.i

AML och MBL gäller vid sidan varandra. Arbetsgivaren alltsåärav
skyldig följa bådaatt regelsystemen. Enligt AD:s räckerpraxis det
inte att ta ombyggnationt skyddskommittén.upp iex en Har ingen

överenskommelse träffats, måsteannan arbetsgivaren även genom-
föra MBL-förhandling.en

Arbetsmiljölagens tvingande karaktär medför arbetsgivarenatt all-
tid måste uppfylla förpliktelsersina skyddsombudgentemot och

Överträderskyddskommitté. arbetsgivaren lagens bestämmelser kan
han drabbas straff eller vitesföreläggande.av

MBL saknar motsvarande sanktionssystem eftersom huvudtankeen
är att utveckling främst skall kommaen till stånd avtalattgenom in-
gås överträdelsemellan parterna. lagen kan dock.av parternaom

förhandlingsvägen.inte leda tillenas arbetsdomstolenatt dömer ut
allmäntett skadestånd. Vid överträdelse ingångna MB-avtal harav

parterna ställeti valt andra modeller för lösaatt uppkomna rätts-
tvister. Vanligt är något forumatt tillskapas vid kantvistersom avge
auktoritativa uttalanden rekommendationer.

I Miljö-81 respektive AMLA-89 föreskrivs arbetsmiljöfrågaatt en
faller under båda regelsystemensom endast behöver behandlas i

skyddskommittén. Motsvarande bestämmelse finns SAF-LO-inte i
PTK-avtalet. vilket medför att detta fallparterna hänvisadei är till att
träffa överenskommelse lokalt för undvikaatt arbetsmiljö-att ett
ärende behandlas enligt båda regelsystemen.

Enligt samtliga centrala medbestämmandeavtal är MBL avtalens
plattform. Avtalen inskränker lagensinte rättigheter eller skyldig-
heter. skallutan påbyggnad för främjases att utvecklingsom en och
samverkan. I Utvecklingsavtalet mellan SAF-LO-PTK 1982. vilket
tillkom betydligt detän statliga respektive det kommunalasenare
medbestämmandeavtalen, betonas avtaletatt inte ändra påattavser
den praktiska tillämpningen MBL de lokala kommitav parternasom
överens och de fungerar väl.om som anser

Det personalpolitiska utvecklingsavtalet det kyrkokommunalainom
området ikraft 90-04-01 kan förtjäna nämnas eftersomatt iman
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pá struktureratavtal försöker samordna ochdetta AMLMBL ett mer
sätt.

tämli-uppbyggnadmedbestämmandeavtalen tillcentrala ärDe sin
områdenbetydelsefullaantallikartade. avtalen räknasI ettgen upp.

medbestämmandet skallvarefter hur utövasavtalen reglerar inom
överenskommelseområde. lokalEnligt utvecklingsavtalet ärvarje en

medbestämmandeformer deförutsättning för införande andra änav
linjeinformation.linjeförhandlingt.ex. ochMBLanvisas isom

arbetsorganisationenmedbestämmandeavtalSamtliga tar somupp
utveck-utvecklingsområde. dock endastkommercentralt Härett

lingsavtalet redovisas.att
utveck-deUtvecklingsavtalet arbetsorganisationen ett treI är av

uppmärksamhet.lingsomräden särskildägnassom
3Utveckling arbetsorganisationhar rubrikeni avsnittet avsom

nöd-arbetsorganisationenfortlöpande utveckling ärbetonas att aven
för företagets styrka och kompetens.vändig ökaatt

framhålls blVidare a

utvecklande eftersträvas så denarbetsformerOmväxlande och att-
ocherfarenheter arbetetkunskaper ochenskilde kan öka isina

arbetsuppgifter.ansvarsfulla ärfå och Detdärigenom krävandemer
utformas medoch arbetsorganisationen ut-väsentligt arbetetatt

3god arbetsmiljöfrån behov ochgångspunkt de anställdas av
2.mom

beslutsfattande kanDelegering och organisato-inom enansvarav-
tillpreciseraderisk enhet och väl avsnittinom gruppges an-en av

5.3arbetetdetställda. själva lägger gemensamma momsom upp

utformningenmedverkaanställda skall möjlighetDe att i avges-
och utvecklings-förändrings-arbetssituationenden samtegna

5.3arbete det arbetetrör egna momsom

arbetsor-framhåller således utvecklingenUtvecklingsavtalet att av
inflytande,behovmäste ställa de anställdas störreganisationen av

arbetsuppgiferkrävandeoch centrum.ökat isuccessivtansvar mer

80



Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa

4.3.7 AML och MBL i praktiken
ochAML de särskilda inflytandereglerna harMBL dagi i när ar--

betsorganisation. belastningsskador och den psykosociala arbets-
miljön står focusi mycket beröringsyta.stor Igemensamen prin--

omfattas allacip viktiga arbetsmiljöfrågor också MBL:s reglerav om
förhandling och information.

Trots arbetsorganisatoriskaatt frågor otvivelaktigt omfattas av
arbetsmiljölagen. kan konstatera skyddsombudatt ochnogman
skyddskommitté hittills befattatmest med den fysiskasig arbetsmil-

medanjön arbetsorganisatoriska frågor huvudsaki tas genomupp
MBL-förhandlingar och projektmedverkan jfr organisationsföränd-

teknikförändringarringar, och byggprojekt..
På flestade företag har MBL hittat praktiska formersina och är

tämligen väl integrerad linjeorganisationen.i Generellt har parterna
värderingpositiv medbestâmmandet. framförDeten allt haav anses

medfört ökad information för facket och medfört bättreen
förankring besluten för arbetsgivarna. fackliga inflytandetDetav an-

störst arbetsmiljö- ochi personalfrågor. Kritiken gårses vara mest ut
på beslutsfattandetatt har blivit ochtungrott längre tid.tarmer
Relativt få lokala medbestämmandeavtal har ingåtts och de in-som
gåtts har flestade falli bekräftat redan etablerad praxis

flestaDe företag förvaltningaroch idag medbestäm-attanser
mande. deltagande och gemenskap viktigaär aspekter för stärkaatt
företagskulturen och för höja effektivitetatt och konkurrenskraft.

När det gäller arbetsmiljöarbetet är allmän uppfattning atten
formerna har stelnat och skyddsorganisationenatt delvis förhindrar

effektiv verksamhet. flesta överensDe är arbetsmiljöarbe-en attom
produktionsstyrningenmåstetet bättreintegreras i och således inte

får behandlas vid sidan den ordinarie verksamheten.om
Yrkesinspektionens systemtillsyn och arbetarskyddsstyrelsens på-
gående arbete med fram föreskriftatt ta intemkontroll âren om
några vägar för förmåprövas företags- förvaltnings-att ochsom nu
ledningar högreatt utsträckningi dagän målinriktati organisera ett
och systematiskt arbetsmiljöarbete.
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AMLMBLSamordningen4.3.8
på förmodligen nöd-siktsamordning ochbättre AML MBL ärEn av

enligtsamverkansystemet AML,Samtidigt kan konstaterasvändig. att
från reglernamycket gamla skiljer avsevärthar rötter. sig omsom

informationtill enligt MBL.förhandling och rättom
tillämpliganormaltSåväl redovisatsMBL år iAML ensom som ovan

arbetsmiljöaspektemaarbetsmiljöfråga. framhållasbör dockDet att
plane-har betydelse arbetsgivarende enda aspekter närårinte som

Exempelvisproduktionen. ärdelt att automatisera vissen avrar ex
facklig fråga. vilketviktiginverkan på sysselsättningenbeslutets en

MBL-förhandlaremellanibland kan leda till intressemotsättningar
och skyddsombud.

önsk-förhållandet ochanalys mellan AML MBL ärEn närmare av
detför allmänsådan översynvärd. bör skeEn inom avramen en mer

fall analysenarbetsrättsliga regelsystemet. inoml intevarje ryms
utvärdering arbetsrättenför avvaktan pådetta arbete. l avenramen

på planet.det lokalaoch utvecklasfår samordning AML MBLaven
hinderoch avtal lägger vägenkan gällande lagar inte iNoteras att

på ochföretag förvaltningarochoch väg att integreraatt vissa sam-
verksamheten.den ordinarie Förordna och att intensi-AML MBL i

FoU-verksamhet medfiera utveckling det önskvärtdenna vore om
kunde blprojekthögdenna inriktning Dessaprioritet. gegavs a an-

utformas. Viktigtkundekommande regelsystemhur ettvisningar om
utvecklingstödjer lokalcentralasamhället och deår att parterna en

riktning.dennai

för aktivitetHandlingsprogram lokal4.4.

kapitel börproblem diskuteras rätts-bakgrund de 4 ettiMot av som
detkan stödjautformas bättre ochregelverk AML MBLligt änsom

fungera förebyggande.kanarbetsmiljöarbetet ochlokala
centralaregelverket densvårighet för det râttspolitiska är attEn

utvecklingenmednivån snabba förändringar hinner utanvid iinte
nivåns vanligastekrav. Deefter förhållande till den lokalasläpar i

och blirledformerna för rättslig reglering med alla sina processer
långsamma59. dårättstänkandetill detta ärför alternativEtt

59 Gustavsen 1989, kapSe
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k reflexiv eller procedural rätt. Den innebärs att reglerarinteman
innehållet vad olikai aktörer skall göra regleringenutan att riktas

de procedurermot skall följas. dvs förskjutning från skydds-som en
regler och inflytande förmot den berörde. Erfarenheter från sådan
proceduriell lagstiftning finns framför allt Norge där arbetsmiljö-i
lagen element5°inrymmer med lagstadgad generell handlingsplikt
på företagsplanet arbetsmiljöfrågor.i

Handlingsplikten bör leda till arbetsmiljöarbetetatt bedrivs på ett
planerat. systematiskt och målinriktatmer sätt. kanKraven bl a

innefatta:

etablering lagbestämda förutom skyddskommitté,av organ,- som
självklart,är projektgrupper.t ex

policybeskrivning företagetsförvaltningens mål och medelav i-
arbetsmiljöarbetet. fördelning befogenheter ochav ansvar, resur-
ser

obligatorisk arbetsmiljötutbildning och särskild utbildning för de-
specifika arbetsmiljöproblem kan förekomma vid det enskildasom
företaget förvaltningen.

kartläggning problem med syfte formulera utgångspunkterattav-
för handlings- eller åtgärdsprogram; kartläggningen skall alltid
leda fram till kontrakt åtgärder.om

handlingsprogram för förbättring arbetsmiljön; programmet,av-
skall ha kvalitet planeringen påsom andra områdensamma som

företagetförvaltningen.inom skall ochvisa prioriteringar inne-
hålla åtgärdsplaner för tidsperiod.vissen

kontrollverksamhetintern och erfarenhetsåterföring för att-
säkerställa handlingsprogramatt genomförs och verksamhetenatt

övrigt följer lagstiftningensi krav.

60 Gustavsen, 1989; Gustavscn Hunnius,l98l
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huvud-olika slag, dessaktuella kartläggningen kanDen menvara av
för åtgärder.inkörsportsyfte skall alltid utgöraattvara en

innehålla åtgärdsplanerdels konkretaHandlingsprogrammet skall
flerårsplan behöverför budgetåret, delsdet närmaste inteen som

formuleras såEttårsprogrammet skallnumerärt. attpreciseras man
för-deefter ska kunna bedömaperiodens slut enkelt uppsattaom

ändringsmålen uppnåtts.
arbetsmiljö-innebärKartläggning och handlingsprogram att

denna riktningytterligare möjlighet ärproblemen synliga.görs En i
förnivå kostnadochk sociala redovisningargöra visaratt per-soms

ocksåsådan kansjukfrånvaro redovisningsonalomsättning, Enetc.
kompetensnivå gjordaomfatta personalens investeringar isamt

förvaltningen61.företaget eller Dessakompetens och utbildning inom
företag,uppgifter påverka den värderingenkan externa ettantas av

på företagets aktier.dvs kursen

för arbetsmiljö4.5 och automation bättreTeknikutveckling
arbetsmiljöförändringar. Resultatenförändring leder tillTeknisk av

för-teknikutveckling ochomfattande forskningen kringrelativtden
52 emellertidkvalifikationskrav industriellt arbeteändrade ärinom

motsägelsefulla förhållande bör tolkas ettnärmastett ar-somsom-
ord finnastorde med andrak teknikdeterminism. Detmotgument s

teknik53 förliksom olikaför valrelativt organi-stort utrymmeett av
teknik54.sationsformer kring givenen

Även går snabbt utvecklingentekniska utvecklingen ärden avom
långdragenproduktermaskinsystem ochenskilda process.en

51 praxis etablerats.intitialt svårighet innanföreligger åtminstoneHär en
osäkert hur värdetinte någon ägodel detEftersom människa ärär enaven

Sjöstrand 1987. sidorganisati0n.Sekan tillskrivasindivids kompetens en
präglas företagetsredovisningenDärför kommer den offentliga122. att av

fastigheter,skulder, aktier,penningtillgångar ochtillgångar dvsreala av
mycket mänskliglitet realkapital ochföretag medlager etc.. För ett

missvisande.redovisningsmetod blidennakompetens kommer att
62 Löwstedt. 1989.Lennerlöf, 1984,Se Aronsson. 1983;t ex
53 brödbakning kanfrihet i teknikval gällerexempel påEtt stor som

helautomatiserade fabriker. Etthantverksform isåväl renodladbedrivas som
valfriheten visserligenbiltillverkning därexempel ärärannat mer

för variationer harändå finnsbegränsad där det storutrymme sommen
arbetsmiljösynpunkt.betydelse ur

64 Lennerlöf. 1984. kap
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Möjligheterna våga arbetsmiljösynpunkteratt dennain i process av-
tid.tar över tidigareJu arbetsmiljöaspektema beaktas desto enklare

och mindre kostsamt detår tillgodose arbetsmiljökrav.att finnsHär
outnyttjad potential förstor arbetsmiljöarbete föroch forskning;en
hår skulle påinsatser sikt stärka såväl de tillverkande företagens

anvândarföretagens konkurrenskraft.som
Investeringar och ledersatsningar till genomgripande tek-som

niska förändringar och rationellare arbetsprocesser kan många falli
på lång sikt fördelaktigare kompromisserån och lappalaga-vara
lösningar. Om miljökraven driver fram teknologiskt nytänkande

företagensstärks konkurrensförmåga åtföljandemed förbättring av
ekonomi65.företagets

Det är vikt humanvetenskapligstor att kunskap blir delav en av
den tekniska utvecklingsprocessen. Tekniker och humanvetare bör
samarbeta för människan55.tekniken tillatt Tekniken fåranpassa

arbetets innehållinte ochstyra leder såvälDettaorganisation. till
dåliga arbetsvillkor ineffektivitet. Tvärvetenskaplig kunskapsom av
detta slag fåbör större olika informationsteknologiskautrymme i ut-
vecklingsprogram pågår t 4Sverige ellerIT pla-isom nu ex som

för framtiden på internationell basis. Dessa kommerneras program
på sikt starkt påverka framtidensatt arbetsliv framtidaoch arbets-

Ommiljöer. arbetsmiljöaspekter på ochett systematisktorganiserat
på tidigtsätt skede kanett komma sådana kan effektenin i program

bli betydande.

4.6 FoU-verksamhet.

Sedan arbetsmiljöfondens tillkomst 1973 har haftSverige in-en
arbetsmiljöforskning.tensiv Genom från fondenmedel har t ex ar-

betslivscentrum och arbetsmiljöinstitutet kunnat byggas institu-upp,
med för långsiktigtioner kunskapsutveckling på arbetsmiljö-ansvar

området.
.Långsiktig kunskapsutveckling och kunskapsförmedling har

emellertid svårt hinna med arbetslivetsatt snabba sociala ochi tek-

65 Se Kronlund Larsson. 1989.
55 MDA-programmet Människa -Datateknik Arbete samfmansierassom av-Arbetsmiljöfonden och Styrelsen för Teknisk Utveckling exempel påär ett
detta.
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upphoviblandoch vilketkräver tidutveckling. Forskningniska ger
uttrycketsärskilt närpraktiskt verksammatill hosirritation -

förändringarforskning pågår uppfattas argument motett somsom
på åtgärderfall kravennödvändiga. ärmånga lupplever vissasom

ifrågasätter det ärså starkaarbetsmiljöproblem attmot omman
vetenskapligt kunskaps-på tillfredsställandemöjligt vänta att ettatt

utvecklingenpå dettaexempel årblir tillgängligt.underlag Ett nyaav
bildskärmar.typer av

förändringar ökarteknologiskastrukturella ochSnabbheten i
ocksåställerdenlokala aktiviteter.kvalitet hosbetydelsen menav

arbetsmiljönsforskning ochmellanpå samarbetetsärskilda krav
lokala praktiker.

efterochgeneralitetefter dess gradklassificerasForskning kan av
behövssamhällsplanering över-centralbrukare dess resultat. Förav

förväntatyrkesstruktur.ochnäringslivs-kunskaper kringgripande
forsk-samhällsvetenskapligadenMycketsjukdomspanorama etc. av

besluts-målgrupperfrämsta årkaraktär.har denna Dessningen
fackligaförvaltningar ochföretag, organisationer.fattare politik,inom

medicinskoch ochmed tekniskSådan forskning tillsammans
formuleraföranvändaskan attkunskaperforskning genererar som

på bransch- ochåtgärdsprogramochhandlings-relativt generella
sektorsnivå.

kunskaperochnivånslokaladär den insatserutvecklingI upp-en
både vadforskningsansatserdelvis andraemellertidvärderas krävs

dessochutvecklingsarbetets organisationforsknings- ochgäller
beständiga kon-ochrelationerför godaförutsättningmetodik. attEn

geografisk närhet.användareforskare och ärmellantakter
be-med desamarbetemåste beskrivas näraKunskapsproduktonen i
bil-utsträckningkunskap sker störrerörda. Spridningen i genomav

erfarenhetsutbyte.förnätverkbranschbaseradedande lokala ellerav
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5. Slutsatser och förslag från

arbetsorganisationsgruppen

5.1 Inledning
förstaEn allmän och övergripande, slutsats arbetsorganisations-som

drar kunskapsammanställninggruppen ochav diskussionerinterna
denär lokalaatt verksamheten måste få framträdande roll ien mera

det framtida arbetsmiljöarbetet. Orsakerna till detta fleraär och har
depresenterats tidigare kapitlen.i

En andra slutsats är effektivareatt ett arbetsmiljöarbete på lokal
nivå förutsätter bättre samordning föränen närvarande.
Arbetsmiljöarbetet måste företagensförvaltningarnasintegreras i
styrsystem och bedrivas lika systematiskt verksamhet.som annan
Aktöremas ansvarsområden måste tydliggöras.

En tredje slutsats är den hâlsoinriktadeatt arbetsmiljöverksam-
heten företag förvaltningarinom och måste påsatsa utvecklaattmer
förebyggande förekommandeoch strategier. arbetssättNya behöver
utvecklas detgör möjligt attsom mot lederagera tillprocesser som
stressrelaterad eller psykosomatisk ohälsa eller till minskad mot-
ståndskraft sjukdom.mot

fjärdeEn slutsats lokalär att aktivitet kring arbetsorganisatorisk
utveckling för bättre arbetsmiljö behöver stöd procedurreglerav

än traditionell normerande lagstiftning.snarare av Forskning och
kunskap utveckling arbetsmiljöarbetetsom kanav organisation ge
viktigt underlag för sådana procedurer.

femteEn slutsats pekar på vikten olikaatt arbetsmiljöinstitu-av
tioner samverkar och olikaatt koordinerasinsatser för uppnåatt
största möjliga verkan. Detta överensstämmer med erfarenheter från
Norge k flernivålinjevisar att medsom parallella ändringaren s i
lagstiftning, bruk offentligai medel, utbildning,av organisatio-av av

roll lokalasamt arbetsförhållandenners framgångsrikärav änmer
den k spetslinjen bygger på modellösningars förväntassom hasom
spridningseffekt37.

67 Se Gustavsen Hunnius,198l, sid 183.
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de följandeI skall peka på förhållandenavsnitten vi visom menar
kan bidra till stödja och utveckla lokal verksamhet,att kan mötasom
90-talets arbetsmiljöproblem.

5.2 Stöd i och for lokal aktivitet

Organisationsgruppen lokala handlingsprogram viktigaser som
kring vilka lokal verksamhet,instrument lärande och arbetsmiljöför-

ändringar kan utvecklas. lokalaDessa skall stärka lyftaochprogram
arbetsmiljöverksamheten till nivå företagetsförvalt-samma som

verksamhet.ningens övriga
Som underlag för handlingsprogrammen kan k personaleko-s

nomiska bokslut eller sociala redovisningar vilka bör ingåtjäna, i
företagens förvaltningarnas ekonomiska redovisningar bokslut.och

jöretagshálsovárden FHVFör kunna fullgöraatt skall uppgiftsin i
arbetsmiljöverksamhet med allt inslag psykiska ochtyngreen av

sociala aspekter problembilden krävs tyngdpunktsförskjutningi ien
fråga arbetsmetoder och kompetens. ska kunnaFör FHVattom
uppnå åsyftad effekt vad gäller de anställdas måstearbetsmiljö den
tillägna fördjupade kunskaper specifiktsig organisationenom som
socialt hur människor upplever och påsystem. dettareagerarom

vilka konsekvenser det fårsystem samt pá hälsa och sjukdomom
andraEtt kunskapsområde där behöverFHV ökad kompetens är

förhållandenhur arbetsmiljön formas och påverkar individer,i av
och sådan utökad kompetens krävs förEnorganisationer.grupper
påFHV braatt skall kunna samverka med denett sätt enskilda ar-

betsplatsen på det kommer till utryck dennasätt i rapport.som
Företagshälsovården bör förhållandespecialiseras till konkretai sina
uppgifter vid den enskilda arbetsplatsen. roll och kompetensDess
behöver nödvändigtvis pådensamma alla arbetsplatser.inte vara
Denna bör avspeglas utbildningenomorientering FHV-persona-i av
len.

5.3 Utbildningssatsningar
För den lokala aktiviteten och arbetet med handlingsprogramatt ge

god behövs särskilda utbildningsinsatser. Tidigare utbild-starten
har fokuserade på lagstiftningens innehållningssatsningar ochvarit

arbetsmiljöns faktorer.olika Huvudsyftet för utbildningssats-en ny

88



Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa

bör förmedlaning att perspektivett pånytt arbetsmiljöfrågomavara
och därmed bidra till den perspektivföråndring år nödvändigsom
för uppnå ökadatt lokal aktivitet. förståAtt hur arbetsmiljöer och

skapasorganisationer och förändras. förändringsverksamhethur
och bedrivs,initieras hur handlingsprogramsamt utarbetas och blir

förmedel förändring bör viktiga dennamoment utbildning.ivara
Utbildningssatsningen skall riktas alla på arbetsplatsenmot och bör
bedrivas över partsgränser. Utbildningen bör bl bestå aktivitets-a av
inriktade och verksamhetsnära moment.

sådanEn utbildningssatsning, liksom ochett nytt mindre regel-
arbetssätt,styrt torde leda till människoratt hittills saknatsom

för arbetsmiljöarbeteintresse kommer att denna fråga.sig iengagera
Arbetsmiljöutbildning med ovanstående inriktning bör också ut-

göra obligatorisk del högskoleutbildning teknikerien och eko-av
nomer.

5.4 Forsknings- och utvecklingsstöd för lokalt förändrings-
arbete.

kapitel tvåI försök bedömaett vilkaatt arbetsmiljöproblemgavs som
kan tänkas blir huvudfrågor under 1990-talet hur dagenssamt FoU-
profil överensstämmer med dessa problemområden. Organisations-

slutsats är FoU-resursemagruppens att arbetsmiljöområdetinom så-
väl beträffande fördelning kompetensprofil dåligtär anpassadesom
till 1990-talsfrågorna. bättreEn FoU-resursemaanpassning till deav
förväntade problemen följaktligenär nödvändighet, såväl organi-en
satoriskt kunskapsmässigt.som

Beträffande forskning förstöd ökade lokala insatser är tresom
områden särskilt angelägna39:

58 Se Sjöberg, S. Förslag ökad utbildning och forskning inomom
arbetsmiljöområdet vid de tekniska högskolorna. PM till
Arbetsmiljökommissionen, 1989-11-28.
69 Arbetarskyddsfondens Mänsklig arbetsmiljö 1984:4. innehållerrapport
bl analys och inventering beteendevetenskapliga kunskapsluckora en iav
arbetsmiljöforskningen. Synpunkterna nedan delvis hämtade frånär den

slutsatserrapporten, önskvärt forsknings- och utvecklingsarbetevars om
fortfarande i utsträckning aktuella.stor är
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effekter.och vikti-1 Forskning beskriver arbetsmiljön dess Detsom
syftet kunskaper arbetsmiljöproblemhär bidra medärgaste att om

vardagserfarenheter.svåra uppfatta utifrån Detta är sär-är attsom
på målsättningen den lokalaskilt med tanke att imotiverat ar-

förekommandeförebyggande ochbetsmiljöverksamheten utveckla ett
effekterlokaltsärskiltarbetssätt. Risken är inte noterarstor att man

som

betydelsefulla allvarligaändå derasrelativt sällsyntaår gp amen-
i karaktär,

förknippas med arbets-ospecijika och sällansmygande ochär-
miljön,

ändå betydelse för häl-upplevs människan ärinte avmen somav-
förhöjt blodtryck.t samtsan ex

exempelvisdöljsolika anledningarkan vanliga som avvara men-
missbruksproblem

jörândringsstrate-för utveckling tillámpningsbara2 Forskning av
åtgärdsförslagforskningsresultat till konkretaOm översattsgier.

forskningändå ytterligareåtgärderna uteblirde nödvändiga ärmen
påforskningen inriktasDå iställetproblemet bör attointressant.om

på tillvaratarbästafinna former för lokalt arbetsmiljöarbete sättsom
fram.redanforskningsbaserade kunskapden tagitssom

forskning handlaSådan tillämpningsinriktad kan om
praktisktmänniskor aktivtvad bidrar till sig iatt engagerarsom-

arbetsmiljöarbete.
former för informationsspridning,olika-

erhållna forsk-användningvad hindrar eller underlättar avsom-
ningsresultat,

förhinder förändringar.
företagensarbetsmiljöarbeteför styr-hinder iintegrering av

system,
och brukareleverantörerrelationerna mellan konstruktörer, av

teknik.ny
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3 Forskning för utveckling beteendvetenskaplig metodik jör lokalav
användning.

tredje områdeEtt handlar utvecklaatt metoder praktisktärom som
användbara på det lokala planet när vill studera denman egna
arbetsmiljön, för få framt att underlag till handlingsprogram.ex
Sådana metoder idagår relativt sällsynta. särskilt sådana intesom
kräver forskarmedverkan. företagshälsovårdenInom finns behov av
praktiskt användbara mätmetoder beträffande arbetsmiljöns psykiska
och aspekter.sociala kanDet dels röra relativt strukture-sig om
rade metoder såsom checklistor. arbetsanalyser. förmetoder att
sammanställa sjukfrånvarostatistik och sjukdomspanorama delsetc.

metoder dynamisk karaktär aktiverarom de anställdaav mera som
till deltagande till framtagandesamt information och riktlinjer förav
arbetsmiljöarbete och organisationsutformning.

Forskning för utveckling metoder kring arbetsmiljöns psykiskaav
och sociala aspekter bidrar till höja den lokalaatt handlingsbered-
skapen liksom kvaliteten på det lokala arbetsmiljöarbetet.

5.5 FoU-organisation förstöd lokal verksamhetsom
tidDen haftorganisationsgruppen till förfogandesitt harsom inte

för någongivit utrymme omfattande och djuplodande analysmer av
hur förFoU-stöd lokala arbetsmiljö aktiviteter bör varförorganiseras.
dessa frågor bör utredas Någranärmare. synpunkter på inriktningen

FoU-stödet kan dockav ges.
I berörs4.4 FoU-frågornaavsnitt kortfattat. slutsatsEn är att

forskningsstöd för lokalt förändrings- och utvecklingsarbete behöver
kunskapsproduktionorganisation änen generellannan art.av mer

FoU-verksamheten bör så denorganiseras kanatt värdefullvara en
kunskapsutvecklandepartner i dialog kring lokala och regionalaen

utvecklings- förändringsbehov.och FoU-verksamhetens huvudupp-

70 Se Metoder för arbetsmiljöanalyser 1990t från enheten för social-ex
och organisationspsykologi, Arbetsmiljöinstitutet, vilken innehåller
beskrivningar antal sådana praktikeranpassadeett metoder. Seav även
slutrapporten från Arbetsmiljfondens Småföretagsprogram, där såväl
branschspecifika allmänna checklistor diskuteras.som
71 Exempel på sådana arbetssätt de konferensmetoderär används inomsomframförallt Ledning, organisation och medbestämmandeprogrammet LOM
vid Arbetsmiljöfonden.
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för-organiserandetdels deltaordandra igifter bör med att avvara
kunskapdenförmedlaredelsändringsprocessen att somavenvara

internationelladels denförändringsarbetet,lokaladetdelsskapas i
kunskapsområde.forskningsfronten ettinom

sådanmedverksamhet in-skapaförförutsättningar attNågra en
riktning år

be-med desamarbetesker närakunskapsproduktionen iatt-
lång tidkontakter överoch tätabeständigakräverrörda. Detta

förvaltningar.företag ochFoU-verksamheten samtmellan
förutsättningiblandellerunderlättar ärGeografisk närhet en-

kontakter.upprätthålla detta slagför att av-

utvecklas gör attFoU-verksamhetenledningsfonner föratt som-
ochregionalaoch inriktning motkompetensprofildess svarar
ochaktivtlokaladeförutsätter parternabehov. attlokala Detta

utformning ochFoU-verksamhetenskontinuerligt isigengagerar
uppnå lokalförmedel attledning. annatövergripande Ett an-

vadutsträckning änhögreFoU-verksamheten iär attpassning
praktikerperioder knyterlängreför ellerkortarebrukligtärsom

ochprojektdirekt till program.

lokalisering.geografiskaFoU-verksamhetensnyckelfråga ärEn
för stödFoU-verksamhetbörmeningEnligt organisationsgruppens

Attberörda intressenter.ligga näraarbetsmiljöaktiviteterlokalatill
ochlångvarigemellertidforskningsinstitutioner ärbygga enupp nya

förmassakritisk attocksåbehövsoch det visskostsam enprocess
Därföreffektivt. skapasfungeraskall kunnaforskningscentrumett

verksamhet bäst attlokalför stöd till genomsannolikt resursernya
arbetsmiljöan-medcentralaregionala och institutionerexisterande
mängdfinns idag institu-nätverk. Detknytsknytning i ensamman

hälsoområdetsåvälnätverksådana inombärakantioner uppsom
organisationsfrågor.ochteknikutvecklings-beträffandesom

karaktär. Ettolikahakommerskapas gemen-nätverk attDe som
tvärvetenskaplighetsåväldockkommerkännetecken attsamt vara
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specialkompetenssom gentemot de arbetsmiljöproblem och utveck-
lingsfrågor kännetecknar näringslivetsom respektivei region.

5.6. Förändringar och förtydliganden arbetsmlljölagenav
Inledning
Som framhållits inledningeni till detta kapitel arbetsorganisa-är
tionsgruppens övergripande slutsats, den lokalaatt aktiviteten måste
få framträdande roll det framtidaen imer arbetsmiljöarbetet. Vi an-

dennaatt utveckling behöverser stöd procedurreglerav änsnarare
traditionell normerande lagstiftning.av

förslagDet till förändringar och förtydliganden arbetsmiljölagenav
arbetsorganisationsgruppen läggersom fram dennai syftarrapport

därför första handi till åstadkommaatt dynamik och dialogen en
mellan de lokala aktörerna arbetsmiljöarbetet.i Det bör härvid beto-

föreslagna förändringaratt skallnas fleraett medelses som attav
effektivisera det lokala arbetsmiljöarbetet syftei ökadatt i utsträck-

kunna förebygganing arbetsskador. ohälsa och utslagning.

Förslagets syfte och innehåll
Förslagets huvudsyften år

utvecklaatt lokalstörre aktivitet arbetsmiljöarbeteten i

förtydligaatt den enligt AML gällande rollfördelningen mellan de
lokala aktörerna

understrykaatt de psykosociala och organisatoriska faktoremas
inverkan på arbetsförhållandena

underlättasamt att införandet ändrad tillsynsstrategi prägladav en
minskad detaljstyming.av

Förslagets innehåll kan kortheti sammanfattas på följande sätt

1. En ändamålsbestämmelse, lagens syfteatt bl.aangersom är att ge
arbetsgivare och arbetstagare förgrund att kunnaen gemensamt
åstadkomma god arbetsmiljö, införs.en

93



hälsaarbetsmiljö ochArbetsorganisation,

arbetsmiljön skallhuvudstadgande,Arbetsmiljölagens att2. varaom
förutsättningartill människansochtillfredsställande ianpassas

konkretiseras.psykiskt avseende,fysiskt och

införs.internkontrollbestämmelse sk3. En omny

förtydligas.Arbetstagarrollen4.

yrkesinspektioneningripandeSkyddsombudets begära5. rätt att av
klargörs.

ochSamordningen AML MBLav
kapitelvilka redovisats 3,forskningsresultat. ärtillgängliga i iIdag

liksomarbetsskadorminska antalethuvudsak Församstämmiga. att
hänsynnödvändigtarbetstillfredsställelsen, detär att taför ökaatt

påverkar arbetsmiljön.faktorersamtligatill som
mycket väsentligutforming härvidutgörArbetsorganisationens en

del.
arbetsmiljöfrågahar konstateratsTidigare attrapporteni om-en

kommitenligthanteringen AMLbåde ochfattas MBL attAML samtav
syfteverksamheten.löpande lvid sidan den att in-förläggasatt av

bättreverksamhetenden ordinarie ärarbetsmiljöarbetet itegrera en
själva verketangelägen.båda lagar Detta ärdessa isamordning enav

präglasskall kunnaför beslutsfattandet linjenförutsättning att i av en
inilytandeperspek-såväl arbetsmiljöomfattarhelhetssyn somsom

tivet.
läggerregelsystemframhållas gällandesamtidigt intebör attDet

arbetsmiljö-hanteringenför samordninghinder vägeni avaven
förvaltningar harMånga företag ochochfrågorna enligt AML MBL.

samordning ochgenomförapågenomfört god in-eller vägär att en
Ävenverksamheten.den ordinariearbetsmiljöarbetet itegrering av

AMLA-89arbetsmiljöavtaletstatligaavtal. detcentrala tvissa nyaex
sammanhang.behandlasarbetsmiljöfrågor endast bör ettibetonar att

arbetsmiljöfråga behandlassåledes,föreskrivs i22 § attl somen
MBL-förhandlingar.föremål förblibehöverskyddskommittén inte

framhållits, olikatidigarehar ochJuridiskt-tekniskt AML MBL, som
offentligrättslig lag,såledesArbetsmiljölagenutgångspunkter. är en
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där skyddsintresset ytterst är den enskilde arbetstagarens liv och
hälsa. Genom denna lagform har lagstiftaren markerat, detatt yt-
tersta föransvaret arbetstagarenatt drabbasinte ohälsaav p.g.a ar-
betsmiljön måste åvila samhället. Samtidigt står det idag klart detatt

påär den enskilda arbetsplatsen. den komplexa verklighetensom
framträder. och detatt därär problemen måste lösas.som Detta gör
det nödvändigt för samhället medatt olika styrmedel förmå arbets-
givaren tillsammansatt med arbetstagarna ochorganisera bedriva ett
effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Medbestämmandelagen har civilrättslig karaktär.en Detta innebär
detatt ankommer på parterna själva bevakaatt lagens efterlevnad.

Lagens syfte är arbetstagarsidanatt ge formella möjligheter fåatt in-
ochi kunnaatt påverkasyn arbetsgivarens beslutsprocess. Lagen för-

utsätter att parterna vidareutvecklar medbestärnmandet avtal.genom
Trots olika utgångspunkter har AML och MBL således viktiga

beröringspunkter och kompletterar till delviss varandra. En gemen-
utformning dessasam båda regelsystemav måste dock föregås av en

analys.noggrann En sådan bör lämpligen utföras inom förramen en
kommande översyn hela arbetsrätten.av

För bättreatt integrera AML och MBL den löpandei verksam-
heten detär önskvärt lokalaatt projekt med denna inriktning ges
hög prioritet. Dessa kunde bl underlag för hurgea kommandeett

skulleregelsystem kunna utformas.
Arbetsorganisationsgruppen förordar medelatt från arbetslivs- och

arbetsmiljöfonden tas anspråk föri att stödja lokala utvecklings-
projekt detta slag.av

Den enskilde arbetstagarens inflytande
En grundtankama såvälav i AML MBL är denatt enskildesom ar-
betstagarens inflytande skall förstärkas. Idag tillgängliga forsknings-
resultat understryker möjlighetenatt självatt aktivt delta för-i
ändrings-och utvecklingsarbete är betydelsestor för denav enskilde
individens tilfredsställelse arbetet.i Lagstiftningen har också inne-
burit arbetstagarenatt förstai hand de fackligagenom organisatio-

fått ökatett inflytande.nerna Lagstiftningen däremotger deninte
enskilde arbetstagaren direktett inflytande. Inom förramen en
kommande översyn arbetsrätten bör möjlighetenav Ökaatt inflytan-
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härvidbörDetövervägas.arbetstagarenenskilde om-för dendet
tidigareSAF-LO-PIK,mellanUtvecklingsavtalet re-somnämnas att
medverkanaktivaenskildesdenbetydelsenunderstrykerdovisats. av

denökararbetsorganisationtillskapabetydelsen att somliksom enav
arbetsplatsen.påochenskildes engagemangansvar

aktivitetlokalökadBehovet av
snabbamed denkombinationarbetsmiljöproblemkomplexa iDagens

påtalats atttidigareinnebärarbetslivetförändringstakten i som --
arbetsmiljönförbättringar iåstadkommamöjligt attdet årinte

hel-Detmyndighetsaktivitet.ökadochdetaljstyrningökadgenom
för-flesta,deomfattasidagarbetsmiljön,påheltsperspektiv avsom

linje-iintegreraspå bättre sättarbetsmiljöfrågoma ettattutsätter
företagsledningensDetta är ansvar.organisationen.

linjeorganisatio-arbetsmiljöfrågorna iökadVid integrering aven
skyddsombudocharbetstagaresäkerställa attviktigtdet attärnen

ochskyddsombudarbetsmiljöarbetet.inflytande överochfår insyn
gälleruppgift det attnärviktigfåhärvidkanskyddskommitté nyen

undersök-mål,internkontrollsystemarbetsgivarensbevaka att
påställaskankravuppfyller deetc ar-handlingsplaner somningar,

regelsystem.utifrån gällandebetsmiljön

rättslägetAnalys av
pågällandeför rättredogörelselämnatsharkapitelföregåendeI en

området.arbetsorganisatoriskaochpsykosociala-det
föreskriftermedkompletterasramlagArbetsmiljölagen är somen
kraft julii llagenstödmedmeddelatsrådallmännaoch avsom

så-arbetarskyddslagen ersattesskyddslagstiftning1978. Tidigare
betoningennyhetendenoch störstaarbetsmiljölag avvarledes enav

så-innefattandehelhetssynpräglasskallarbetsmiljöarbetet enatt av
frågor.arbetsorganisatoriskaochpsykiskafysiskaväl som

arbetsveten-denframför alltförändringtill dennaBakgrunden var
denminstdärarbetstillfredsställelse, inteforskningenskapliga om

arbetsuppgifter imonotonaGardell attBertil visatforskarensvenske
arbetstill-lågochohälsatilllederinflytandelågtmedkombination

arbetsorga-handenvidsåledes attForskningenfredsställelse. gav
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nisationens utformning är väsentlig och för arbetsinnehålleten ofta
avgörande arbetsmiljöfaktor.

Helhetsperspektivet kom framför allt till uttryck lagensi k portal-s
paragraf 2 kap l där det står inskrivet

arbetsmiljönatt skall tillfredsställande med hänsynvara till arbe-
tets ochnatur den sociala och tekniska utvecklingen samhället.i

arbetsförhållandenaatt skall till människans förutsätt-anpassas
fysisktningar i och psykiskt avseende.

detsamt att skall eftersträvas arbetetatt anordnas så arbets-att
tagaren själv kan påverka arbetssituation.sin

Det bör framhållas arbetsmarknadensatt liksomparter de politiska
partierna eniga dessa utgångspunkter.var om

Vidare kan konstateras paragrafenatt rättstillämpningeni lett till
flertalett föreskrifter och allmänna råd. meddelande föreläggan-av

den och förbud. tillsynsstrategi systemtillsynny skriv-samt en ny
ning arbetsmiljöförordningeni där det understryks helhetsbe-att en
dömning skall eftersträvas sambandi med yrkesinspektionens till-
synsverksamhet.

Det bör vidare framhållas, detatt psykosociala och arbetsorganisa-
toriska området fått större genomslag dei avtal ingåtts mellansom
arbetsmarknadens texparter Utvecklingsavtalet och AMIA 89. Det
finns traditionviss på arbetsmiljöområdet.en alltid präglatssom av

gemensamen mellan parterna. låtasamsyn att utveckling avtals-en
vägen få genomslag lagstiftningen.i Ett exempel är SAF-LO-PTK avta-
let 1976, fått tjäna förebild försom arbetsmiljölagenssom sjätte
kapitel samverkan. Detom motivuttalande till AML framhållersom

deatt psykosociala frågorna bäst lämpar försig avgörande mellan
parterna bör dennamot bakgrund.ses Uttalandet innebär att tradi-
tionell partssamverkan är särskilt viktig på det psykosociala om-
rådet. Däremot kan uttalandet denna deli inte den innebördenges

psykosocialaatt och arbetsorganisatoriska frågor skall hållas utanför
AML eller undantas från myndigheternas tillsyn eftersom lagen är
tvingande.
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ocharbetsorganisatoriskasåledes deRättstillämpningen attvisar
yrkes-ingripandeföremål förblivitfrågorna harpsykosociala av

gällandemedöverensstämmelseockså godstårinspektionen. iDetta
skall till-arbetsmiljönstadgandetstödRedan med att vararätt. av

alltsedanprincipiellt settyrkesinspektionenfredställande har --
ochföreläggandenmeddelahaft möjlighetikraftträdande attlagens

området.psykosocialapå detförbud

portalparagraf konkretiserasArbetsmiuölagens
från hel-utgåmåste ettarbetsmiljöarbetetidag oomstntt attDet är

psykiskafysiska,såvälmellansambandenhetsperspektiv där som
ökadEndastbeaktas.förhållanden arbetetorganisatoriska genomi

arbetsorganisato-detpålokal aktivitet minstoch ökad inteinsikt
undvikas ellerarbetenbundnastarktexempelvisområdet kanriska

begränsas.
regelarbetsmiljölagenskonkretiseringfunnithar omVi att aven
tillanpassad män-ochtillfredsställandeskallarbetsmiljönatt vara

skulle kunnaavseendepsykisktfysiskt ochförutsättningarniskans i
kon-Enlokala aktörerna.för deincitamentpositivtetttjäna som

be-tillledaockså kunna attdel skulledennalagenkretisering iav
högstminskaråd skulleallmännaföreskrifter och avse-hovet nyaav

värt.

internkontrollprocedurreglerBehovet av
stödlokal aktivitetökadframförts behöverinledningvis avSom en

Yrkesinspektion-lagstiftning.nonnerandeprocedurregler änsnarare
systemtill-s.k.främsttillsynsformerna.utvecklamedarbete attens
skyldighetstadfästa arbetsgivarensinriktning. För attdennaharsyn.

arbetsmiljö-förebyggandesystematisktoch bedriva ettorganiseraatt
skyddsombud krävsochmed arbetstagaresamverkanarbete i --

eventuella ekono-sådant årviktigtEttytterligaredock incitament.
övervägandeföremål för ifrågaEftersom denna ärstyrmedel.miska

denbehandlas inte iarbetsmiljökommissionensammanhang iannat
funnitarbetsorganisationsgruppenhar an-Däremotdenna rapport.

tillarbetarskyddsstyrelsens rapporttillställningledning att ta
med rubri-och1990-02-15dagtecknadarbetsmiljökommissionen

förebyggandestyrmedel detangående iRegeringsuppdrag ar-ken
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betsmiljöarbetet. l vidareutvecklarrapporten arbetarskyddsstyrelsen
tankegångarvissa tidigare framförts den s.k.som generaldirek-av

törsgruppen bestående generaldirektörema för ASS, AMS ochav-
RFV arbetsmiljökommissionen.inom-

Styrelsens övergripande förslag gäller sk internkontroll, dvs
arbetsgivarens hantering arbetsmiljön, och har till syfteav att ut-
veckla företagens och förvaltningarnas egenaktivitet arbetsmiljö-i
arbetet säkerställasamt att miljöarbetetatt första handi bedrivs i
linjeorganisationen. I denna del arbetarskyddsstyrelsenavser att ut-
färda särskilda föreskrifter där krav ställs på arbetsgivaren

utfärdaatt mäldokument klargöraatt och uppgifter föransvar
arbetsmiljöarbetet

att göra kartläggningar syfte identifierai att och bedöma risker på et
systematiskt sätt

att årligaupprätta åtgärdsplaner

redovisasamt att ett personalekonomiskt bokslut tex arbetsskador,
sjukfrånvaro och personalomsättning

Ett grundelement styrelsens förslagi är internkontrollenatt skall
dokumenterad.vara

Som förstöd den inriktningen lägger styrelsen fram två förslagnya
till ändringar arbetsmiljölagen.i förstaDet förtydligaattavser ar-
betsgivaransvaret och innehåller bl krav på arbetsgivareatt skalla en
systematiskt planera. leda och kontrollera verksamheten på ett sätt

säkerställer arbetsmiljönatt uppfyllersom kraven lag och föreskrif-i
ter samt preciserad undersöknings- åtgärdsplikt.ochen mer

Det andra tydliggöraatt linjeorganisationensavser roll förhål-i
lande till skyddskommittén vad skyldigheteni planeraattavser
arbetsmiljöarbetet. Styrelsen gällandeatt skrivning lagenanser. i

säger skyddskommitténatt skallsom planera skyddsarbetet och
övervaka dess genomförande, skäl tidigare redovisats, börav som
ändras skallatt planeragenom utbytes skall deltamot plane-i
ringen.
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med denhuvudsak in-överensärArbetsorganisationsgruppen i
arbetarskyddsstyrelsenstankegånger redovisasoch deriktning som

beaktatstvå frågeställningar iintedockGruppen attrapport. anser
utsträckning.tillräcklig

helhetssynsäkerställa ibehovetförsta hardet attFör enav
analyserats.internkontrollsystem närmareintearbetsgivarens

flerasedaninternkontrollpåfrån där kravetErfarenheterna Norge,
riskfinnsdet att intern-oljeindustrin,år gällt attvisart.ex.inom en

på olycks-uppmärksamhetenförsta hand riktarkontrollsystem i
psykosocialadenochfysiska arbetsmiljön attoch denfallsrisker ar-

skym-frågor kommerarbetsorganisatoriska iinklusivebetsmiljön
undan.

attarbetsorganisationsgruppen,denna riskminskaFör att anser
arbetarskyddsstyrelsen attföreskrift,dendet viktigtär att avsersom

skyldigheten attochför att texhar helhetssynen ögonenutarbeta,
omfattakommerarbetsmiljön attävenoch bristerundersöka risker i
haeftersom dessa storvisat sigfrågeställningararbetsorganisatoriska

arbetsmiljön.psykiskafysiska denför såväl denbetydelse som
möjlig-ochinflytandereellaarbetstagarsidansandra hardetFör

uppmärksammats iinternkontrollsystemetpåverka inteheter att
heltinstämmerArbetsorganisationsgruppenutsträckning.tillräcklig

och linjensarbetsgivarensbetoninghållet styrelsensoch ansvari av
arbetsorganisa-Samtidigt hararbetsmiljö.säkerställa godför att en

aktörersövrigaslutsatsen, äventill den attkommittionsgruppen
lokalasåledes denförstärkas. Det ärförtydligas ochroller behöver

förebyggandeför detmåste öka atttotaltaktiviteten sätt ar-som
förbättras.skall kunnabetsmiljöarbetet

därförändringar AMLtillutkastArbetsorganisationsgruppens av -
internkontrollinförandethelhetssynen samtkonkretisering avaven

förslag.styrelsens För attsåledesinnefattarhuvudmomentutgör -
arbetsmiljöarbe-lokaladetdialogdynamik ochökad isäkerställa en

påkompletterasförslag börstyrelsensdock att entet gruppen,anser
till-handlingsplanerskyldigheten upprättanämligenpunkt. attatt

ochframtagandettilläggtill detta är,förs förslaget. attMotivet upp-
viktigt moment igenerellt ärhandlingsplaner etträttandet settav
med upprättaarbetetoch attprocedurbetonad reglering attmeren

lokala aktörer.samtligaaktiverahandlingsplaner kan
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Förslag till förändringar i AML med kommentarer.
Arbetsgruppens förslag till kompletteringar AML skall frånav
tjllämpnings- och tillsynssynpunkt samverkande helhet.ses som en
Förslagens huvudsyften har redan beskrivits. huvudpunktEn för-i
slaget är markeraatt kravet på ökad lokal aktivitet för uppnåen att
lagens syften.

Denna delvis lnrikting regleringennya motiveras deav psyko-av
sociala och arbetsorganisatoriska miljöfaktoremas speciella natur.
Det rör komplexasig samband, såvälom mellan miljö och hälsa som
mellan den enskildes arbetsförhållanden och den aktuella produk-
tionsuppgiften, enkelt låterinte reglerassom sig normerandegenom
regler.

Arbetsgruppens analys har visat, effektivtatt ett förebyggande ar-
bete riktat hälsoriskermot psykosocial harart. arbetsorga-av som
nisatoriska orsaker. kräver ett systematiskt Syftetangreppssätt. är

reduceraatt de fysiska och psykiska belastningar kan upphovgesom
till ohälsa, omedelbart eller på längre sikt, och även att organisera
arbetet så deatt anställda har frihet och kompetens självaatt störrei
utsträckning påverka arbetssituation.sin

Frågan huruvida det finns risk för fysiskom eller psykisk belast-
kanning upphov till ohälsa måstegesom bedömas utifrån flertalett

Ävenutgångspunkter. kunskapen samband mellanom miljö ochom
tidenhälsa hela ökar. detär likväl så effektivtatt förebyggandeett

arbete måste beakta symptom, orsakssamband kanvars vara mer
eller mindre väl dokumenterade. Sådana indikationer kan tvara ex
hög sjukfrånvaro, förekomst psykosomatiskavissa reaktioner.av ut-
talad otrivsel. hög personalomsättning, Ävenrelationsproblem etc. de
anställdas bedömningaregna arbetets belastningar och deras de-av
finitioner vad arbetsmiljöproblemärav skall beaktas.som

Det är största vikt detatt företagav i varje kartläggningargörs och
undersökningar förmår fånga tidigaatt signaler påsom psykosociala
och arbetsorganisatoriska förhållanden kan föranleda ohälsa.som

Med detta synsätt detär naturligt ställaatt metodiken det kart-i
läggande arbetet och systematiken de planerade förebyggandei in-
satserna föri centrum uppmärksamheten. berördaDe anställdas lik-

deras företrödares medverkansom år ett väsentligt inslag arbetetsi
samtliga led. Det är dennamot bakgrund arbetsgruppen disku-som
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portalparagrafs.k.arbetsmiljölagens samtkonkretiseringterat aven
arbetsgivaran-förtydligandeförslag tillarbetarskyddsstyrelsens av

intemkontroll.skAMLsvaret i
paragraf.paragraf förlagförslagetföljandedetI presenteras

Målsättningsparagraf

lydelse kap §Föreslagen 1 1a

tillämpningsområdeändamål ochkap Lagens1

§1

ändamål är:Lagens

förhindrararbetsmiljö attsäkerställal. att ar-somen
förriskpåverkan ellerför skadligbetstagare utsättes

tillfredsställandeolycksfall och ärohälsa eller som
sociala ochoch dentill arbetetsmed hänsyn natur

ochsamhälletutvecklingentekniska i

förgrund attoch arbetstagarearbetsgivare2. att ge en
arbetsmiljö.godåstadkommakunnagemensamt en

ändamålsbestämmelse.uttryckligsaknar idagArbetsmiljölagen en
hand-syftar verkahand tillförstaramlag, attkaraktärDess isomav

dessinnebär än-arbetsmarknadens attpålingsdirigerande parter.
före-till denFörebildenuttryck.till klartdamål behöver komma

arbetsmiljölagen,norskafrån denparagrafen hämtaddelsslagna är
överförts ordagrannt.fråndels 2 kap § 1 AML,1 st i som

ândamålsbestämmelse atttillföra vilagenGenom att anseren
lagstiftarens ambitionerförförståelsenblir tydligare ochlagen att

uttryck.kommer till klarare
förhindrararbetmiljö attsäkerställaförsta målet år attDet somen

ellerför ohälsariskför påverkan ellerskadligarbetstagare utsätts
harhuvudmålsättning ti-lagensolycksfall. har alltidDetta varit men

samband med regleringentill uttryckendast kommitdigare i ar-av
införandet motsva-jfr §. Genom3 kap 2betsgivaransvaret av en
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rande bestämmelse kapl skapasi mellan lagenssymmetri ända-en
mål och arbetsgivaransvaret.

Vidare antyder ordet säkerställa, saknar tidigare motsvarig-som
het. det handlaratt systematiskt förebyggandeett arbete vilketom
stämmer väl överens med den föreslagna paragrafen intern-om
kontroll 3 kap §.2a

andraDen delen den första punkten flyttad frånär 2 kap §l lav
AML.st Denna uttrycker utvecklingstanken, d arbetsmiljönattv s

skall förbättras takt med deni sociala och tekniska utvecklingen.
Vår uppfattning dennaär bestämmelseatt underinte 2inpassar

kap. behandlar arbetsmiljöns beskaffenhet. kanNoteras densom att
norska lagen har motsvarande skrivning målsättningsparagraf.i sin

Den punkten.sista lagenssäger ändamålatt arbets-är attsom ge
och arbetstagaregivare förgrund kunna åstad-att gemensamten

komma god arbetsmiljö, nyhetär där den norska lagenen i vissen
mån fått förebild.tjäna som

Eftersom arbetsorganisationsgruppens uppfattning godär att en
arbetsmiljö förutsätter ökad lokal aktivitet denna delattvien anser
har pedagogisktett stort värde. Visserligen betonas samverkan mel-
lan parterna AML den föreslagnai skrivningen har vidareettmen
innehåll. betonarDen nämligen lagen och indirektatt medäven
stöd lagen utfärdade föreskrifter och allmänna råd skallav ses som

hjälpmedel förparternas åstadkommaatt godgemensamt en ar-
betsmiljö. arbetsorganisatoriskaDe frågomas komplexa karaktär för-
stärker detta behov. bör framhållasDet denna del målsätt-att av
ningsparagrafen självklart påverkarinte samhälletssig sista-vare
handsansvar offentligrättslig lagstiftning eller den rollfördelning

föreskrivs 3 kapi AML.som

Förtydligande förändringaroch i 2 kap 1

Föreslagen lydelse

kap2 1 §

Arbetsförhållandena skall till människans förut-anpassas
sättningar fysiskt och psykiskti avseende.
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utform-medverkamöjlighetArbetstagare skall iattges
förändrings-arbetssituationenden samt iningen egnaav

arbetet.detoch utvecklingsarbete rör egnasom

arbetsinnehåll skalloch ut-Teknik. arbetsorganisation
för fysiska ellersåformas arbetstagaren utsättsinteatt

medföra ohälsa ellerkanpsykiska belastningar som
arbetstiderLöneformer och förläggningolycksfall. somav

olycksfall skallför ohälsa ellerpåtaglig risk inteinnebär
undvikasskalleller bundet arbeteStarktanvändas. styrt

eller begränsas.

tillmöjligheterskall eftersträvas arbetetDet att ger va-
mel-sammanhangsamarbete ochkontakt,socialriation,

arbetsuppgifter.lan enskilda

arbetsförhållandenaeftersträvasvidareskall attDet ger
lik-utvecklingyrkesmässigpersonlig ochmöjligheter till

och yrkesmässigtsjälvbestämmandetill ansvar.som

bestäm-denportalparagraf, kap är2 1Arbetsmiljölagens s.k
ramlag.karaktär Dennadessförsta hand lagenmelse. i ger avsom

föreskrif-konkretiseringerhållerlag regelmässigt sintyp genomav
frånråd myndigheter.allmännater

på arbets-aspekternaarbetsorganisatoriskaochpsykosocialaDe
påhelhetsperspektivbetydelse.få växande Detharmiljön visat sig

detalj-ökadfångaspåkallar låterarbetsmiljön detta inte isig ensom
berördasyfta till öka dedärförLagstiftningen måste attreglering.

ochidentifiera problemdet gälleraktivitet attnärparternas egen
denuttryckfrämst tillkommer iutforma deras lösning. synsättDetta
för-kap AML. Förförordade kompletteringen 3e attföljandedeti av

lagenerforderligt konkretiserasyfte dockdetverkliga detta attsynes
krite-generellavilkaför de lokalapå tydliggör parternasättett som

huruvida dennabedömningutgångspunkterbör irier avensom vara
arbetsmiljö.godaktivitet leder till en

funktionbibehållits från tidigare. sittDess istycket harFörsta nya
markeraportaldeklaration,förutom attsammanhang är, att vara en

tålighetfrågaindividuella olikhetertillhänsyn alltid skall itasatt om

104



Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa

fysiska ochmot psykiska belastningar. Andra stycket har hämtats
från utvecklingsavtalet 3 § 5 och konkretiseringutgörmom en av
den nuvarande bestämmelsen 2 kap §i l 2 2 det skall efter-st attp
strävas arbetetatt anordnas så, arbetstagareatt själv kan påverka sin
arbetssituation.

Till resterande delar lagrummet. d styckena 3-5. har denav sv
norska arbetsmiljölagens § 12 förebild.tjänat som

Beträffande det andra stycket. behandlar den enskilde arbets-som
tagarens möjlighet medverka utformningenatt deni arbets-egnaav
situationen böretc, inledningsvis framhållas. arbetsmiljölagensatt
förarbeten betonar aktivt deltagande frånatt ett de anställdas sida är
avgörande för förverkliga syftetatt med arbetsmiljölagen. Gällande
stadgande skiljer markant frånsig inte den föreslagna bestämmel-

En skillnad är dock möjlighetenattsen. medverka utform-att i
förändrings-ningen och utvecklingsarbete får starkare beto-av en

Forskningenning. denna del. förändrings-visar i att och utvecklings-
arbete involverar deinte berörda är eller mindresom belas-en mer
tande psykisk hälsofaktor liksom deni enskildessig att involvering i
förändringsarbete oftast bidrar förbättratill den psykosocialaatt ar-
betsmiljöns kvalitet. Dessutom kan inflytandet skyddsombudvia och
andra fackliga förtroendemän aldrig ersätta egenaktiviteten.

dennaMot bakgrund arbetsgruppen det medmotiverat attanser
denna bestämmelse markera den ökade lokalaatt aktivitet som

förslag åsyftargruppens stimulera skall nåatt till ochut engagera en-
anställd. Det bör slutligen framhållas överföringenvar att avtals-av

bestämmelser till lag har stöd tidigarevisst påi arbetsmiljö-praxis
området. Ett exempel. tidigare redovisats. är samverkanskapit-som
let AML hämtati förebild SAF-bO-PIK-avtalet.sin isom

Beträffande det tredje stycket kan först konstateras arbets-att
organisatoriska frågor otvetydigt omfattas lagen dess gällandeiav
lydelse. framgårDetta redan förarbetena förstatill stycket. Denav
föreslagna konkretiseringen tidigare nämnts öka denattavser som
lokala aktiviteten på detta område förgrundsamt att kon-ge en
struktiva dialoger mellan de lokala aktörerna.

frågaEn inställer vad månär yrkesinspektionensig i kansom in-
tvångsåtgârdermedgripa detta sammanhangi och vilka förhållanden

då skall råda. Som konstaterats tidigare harsom i ett yrkesin-avsnitt
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spektionen principiellt vidsträckta befogenheter meddelasett att- -
förelägganden förbud.och föreläggandeEnligt kap kan7 7 § AML ett
meddelas den har skyddsansvar enligt kap det behövsmot 3som om
för tlag kap § eller föreskrifter efterlevas.2 skall Samtidigtatt 1ex
bör det tvångsingripanden påantalet detta områdenoteras, att är

fåmycket och yrkesinspektionen för färdnärvarande medatt år i att
utveckla tillsynsmetodik varvid syftet finna lämpliga formerär atten
för agerande.sitt

Föreslagen bestämmelse arbetsorganisationen innebär attom yr-
kesinspektionen skall förbudmed och förelägganden riktadeingripa

arbetsmiljöns beskaffenhet endast fysiska eller psykiska be-mot om
lastningar kan medföra olycksfall.ohälsa eller innebärDetta att man
vid bedömning den aktuella skall ha grundadsituationenen av an-
ledning arbetet eller kommer upphovatt tillanta att attger ge
ohälsa. påexempelEtt där yrkesinspektionen kansituation in-en

och redan med stöd gällande det medgripa ingripit rätt är närav- -
hänvisning till vetenskapliga trovärdigtrön gjorts att monotona ar-
betsuppgifter medför förhöjd förrisk belastningsskador. kanDettaen

uttryckas så ingripanden kan ske arbeten typisktäven att mot som
erfarenheter från arbetsplatser. kan innebärasägassett, genom

skadlig belastning. fallAndra där ingripanden med stöd dennaav
bestämmelse påkan ske arbetsplatsen kunnat kartläggaär när man
omständigheter påtypiskt indikationer arbetets be-ärsett attsom
lastningar akut eller ackumulerande fara för ohälsa.utgör en

Beträffande löneformer och arbetstidsordningar kan konstateras.
dessa stadganden jämförtutvidgning med gällandeutgör rätt.att en

finnsVisserligen förarbetsuttalanden möjlighetvissa tar attsom upp
medförprestationslönsystem dessa höjd säkerhets-näringripa mot

fara för arbetstidsformerrisk eller säkerhet. Beträffandeannans
finns arbetstidsfrågorgenerella uttalanden betonarvissa att isom

förarbetenkan bedömas skyddsfråga.situationer Dessavissa som en
har dock medfört tillsynsmyndigheternai princip inte att agerat,

löne- och arbetstidsformer har hittills praktikenutan i ansetts vara
partsfråga.en ren

till frågor ändå förslaget forsk-dessa deMotivet äratt tas iupp
ningsresultat prestationslönesystem respektiveatt vissavisarsom
arbetstidsformer längremycket övertid undersamt som varar en
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tidsperiod framför allt kombination medi andra arbetsmiljöfaktorer-
kan medföra förrisk ohälsa. Samtidigt bör inskjutas. denatt t ex-

forskningsrapport lönesystem refererats tidigarei avsnittom som
framhålleräven prestationslönesystemetatt den enskilde arbets-av

ofta uppfattastagaren oaktatDetta kan bortsespositivt. frånintesom
löne- och arbetstidsformeratt ingår helhetsbedömningi en av ar-

betsmiljön och samhället har detatt för för-yttersta ansvaret att
hindra arbetstagare föratt utsätts ohälsa. bör slutligen framhållasDet

hittillsatt parterna haft praktiken bevakaansvaret att dessaisom-
frågor haft svårt klara denna rollatt och lagregleringattav en-
skulle kunna öka såväl arbetsgivarens arbetstagarnas insiktsom om

dessa faktoreratt haräven arbetsmiljöaspekter.
förslagetl löneformersägs. och förläggningatt arbetstiderav som

innebär påtaglig förrisk ohälsa skall användas.inte börDet i sam-
manhanget deterinras att AMLs 1 det vidi sägs lagens til-attom
lämpning skall hänsyn till arbetetstas innebärnatur. Detta attex
arbetstidsförläggningar generellt fårsett utgöra hälso-som anses en

belastning fårmässig godtas följd arbetets hel-Dennatur.som en av
hetssyn AML åtuttryck innebär sådana fall arbetetsger i attsom in-
nehåll, bemanning. och ledningsformer utformasorganisation skall
med hänsyn till arbetstidens förläggningatt innebär belast-i sig en
ningsfaktor betydelse.av

påtagligUttrycket förrisk ohälsa eller olycksfall attavser mar-
kera bestämmelsenatt riktar löneformer och arbetstidsord-sig mot

riskökande faktorningar utgör betydelse aktuellai sittsom en av
sammanhang. Med hänsyn till komplexiteten sambandet mellani ar-
betstidsförläggning löneform å sidan och hälsa å andra börresp ena
yrkesinspektionens ingripanden med stöd denna bestämmelsenav

grundas enbart påinte generell kunskap klara fall.änannat l övrigti
bör ingripandet dessutom stödjas indikatorer på det detatt iav

falletaktuella fråga påtagligär risk väsentligen reduserasom en som
den anvisade åtgärden. bör vidareDet tilläggasgenom löne-att t ex

formen ofta har betydelse samspel med faktorerandrai arbets-i
miljön och det därför kanatt naturligt förstaatt insatserna ivara
hand riktar de risker förbundnasig mot är med själva arbetetsom
och andra omständigheter arbetsmiljön.i
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förhållandenfemte förslagetFjärde och styckena upptar vissai
förflesta kriterier till-de bedöms grundläggande ensom av vara

förarbetsuttalan-fredsställande krav har stöd dearbetsmiljö. Dessa i
förstaanslutning till stycket och har vidare brettden ettgjorts isom

Även fall återfinnsårs forskningsresultat.stöd dettai isenare
paragraf.tolfteväsentliga delar sedan den norska lagens1977 i

eftersträvas syfte angeAnvändandet ordet har till markeraattav
för förbättra arbetsmiljön dessalagen kräver görsatt att ansatser att i

förför skull fastställa objektivavseenden denutan att en norm ar-
beskaffenhet.betsmiljöns

internkontrollProcedurregel

Föreslagen lydelse

3 kap 2a §

kontrol-leda ochskall systematiskt planera,arbetsgivareEn
arbets-på säkerställerlera verksamheten sätt attett som

lagenuppfyller denna lag och med stödmiljön kraven ut-i av
fortlöpande undersöka riskernafärdade föreskrifter. skallHan

åtgär-och vidta deverksamheten, handlingsplanerupprättai
Åtgärderföranleds kan vidtasder. därav. inte ome-somsom

delbart skall tidsplaneras.

arbetsmiljön och arbetetskall dokumenteraArbetsgivaren
verksamheten kräver.den utsträckningmed den i

skyddsarbeteti planeringenSkyddskommittens deltagande av
Föreslagen lydelse

6kap9§1p

arbetsmiljö-planeringenSkyddskommittén skall delta i av
genomförande.följapå arbetsstâllet dessarbetet samt

arbetarskyddsstyrelsenförslagovannämnda har utarbetats i enav
ochdagtecknad 1990-02-15arbetsmiljökommissionen.tillrapport
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förebyg-styrmedel detangåendeRegeringsuppdrag imed rubriken
paragraf gäller s.k.3 kaptillarbetsmiljöarbetet. Förslagetgande iny

får. förutomBeträffande denintemkontroll. närmare motiveringen
procedurreglerBehovetrubrikenundervad sagts avovansom

arbetarskyddsstyrelsenstill rapport.internkontroll, hänvisas
förslaget.bakom För att ytter-ställerArbetsorganisationsgruppen sig

arbetar-utökatarbetsgruppenaktiviteten haröka den lokalaligare
skallhandlingsplanerförslag med tilläggskyddsstyrelsens ett att

arbetsmiljön.konstaterade bristerföranledsdetta iupprättas när av
lydelsenuvarandedärkap 9förslag till ändring 6Styrelsens i

föreslås ändradskyddsarbetetskall planeraskyddskommitténatt
skyddsarbete.planeringenskall deltaskyddskommitténtill iatt av

liggerför arbetsmiljöarbetet ihuvudansvaretförtydliga attattavser
linjeorganisation.arbetsgivarens

Arbetstagarrollen

Föreslagen lydelse

3 kap 4

ocharbetsmiljöarbetetskall medverkaArbetstagare i
förbeslutatsåtgärderde attgenomförandetdelta i somav

utföra arbetetskallarbetsmiljö. iHanåstadkomma goden
före-användaföreskriftergällandeenlighet med samt

ochaktsamhet övrigtskyddsanordningar. iskrivna visa
olycksfall.ellerförhindra ohälsatillmedverka att

riskerellerupptäcker bristerarbetstagare iOm ar-en
för arbetsgivaren.påtala dettaskall hanbetsmiljön

omedelbar ochinnebärarbetetarbetstagareFinner att
under-skall hanhälsa,fara för liv eller snarastallvarlig

följdskada tillskyddsombud.eller Förarbetsgivarenrätta
avvak-utföra arbetetunderlåter iarbetstagaren attattav

frånfrihanfortsättasskall ärpå besked dettan er-om
sättningsskyldighet.

109



Arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa

Gällande lydelse kap3 paragraf.4i den paragrafär lagenisom som
behandlar arbetstagarens skyldigheter inleds med stadgandeett som

arbetstagare skallatt medverka till åstadkommaanger att till-en
fredsställande arbetsmiljö. stadgandeDetta någoninte närmareges

lagens förarbeten.precisering Jfri Prop 197677:l49 i.258s
Därefter följer bestämmelse arbetstagarens skyldig-taren som upp
heter följa föreskrifter,att användagivna skyddsanordningar etc.

bestämmelse,Denna hade tidigare motsvarighet arbetar-sin isom
skyddslagen. blir penetrerad förarbeten.noggrannt AML:s Blandi

arbetsgivarensannat tas rätt sistahandsåtgärdatt skiljasom en ar-
betstagaren från anställningen arbetstagaren underlåter följaattom-
gällande skyddsföreskrifter till behandling. Slutligen innehållerupp-
denna paragraf stadgande innebär skyldighetett för arbets-som en
tagare underrätta företrädareatt försnarast arbetsgivaren eller
skyddsombud han finner arbetet innebär omedelbaratt och all-om

fara förvarlig liv och hälsa. förarbetena PropAv 260 framgår atts
arbetstagare förstnormalt bör vända till arbetsgivarens ställföre-sig
trädare och därefter enighet uppnås hainte möjlighet attom- -
konsultera skyddsombudet. Till sistnämnda stadgande kopplatär en
bestämmelse arbetstagaresäger. underlåter utföraatt attsom som
arbetet denna påavvaktan beskedi situation, arbetet skall fort-i om

fri frånsättas. är ersättningsskyldighet.
Arbetsorganisationsgruppen, ökad lokal aktivitet ochattanser en

effektivare förebyggandeett arbetsmiljöarbete förutsätter denatt
ensklide arbetstagarens erfarenheter och arbetet ochi iengagemang
arbetsmiljö får ökat Förslaget arbetstagare skallutrymme. att ges
möjlighet medverka utformningenatt den arbetssituationeni egnaav

tidigare redovisats har syfte.etc, dettasom
punkten förstaFörsta stycket stadgandei sägerupptar ett attsom

arbetstagare skall medverka arbetsmiljöarbetet och deltai i genom-
förandet de åtgärder förbeslutats åstadkomma godattav som en ar-
betsmiljö. Avsikten med denna punkt, på tydligareär att sättett
markera arbetstagare funktionhar viktigatt arbetsmiljö-ienvar en
arbetet. Alla arbetstagare således skyldighet på aktivtatt ettges en

medverkasätt arbetsmiljöarbetet, vilket innefattari deltaäven att i
utarbetande och genomförande handlingsplaner syftet.ex. i attav
förbättra arbetsmiljön.
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Andra punkten första stycketi arbetstagarens skyldighetom att
följa föreskrifter innebäretc sak förändringari inga jämfört med
gällande rätt. Däremot har språkligavissa förjusteringar gjorts att
stadgandet skall bli tydligare. Att uttrycket förebygga ersätts med
förhindra markeraatt arbetstagarensatt skyldigheteravser natur-
ligtvis begränsadeär och det arbetsgivarenatt är har ansvaretsom
för förebyggaatt ohälsa och olycksfall jfr lydelsen 3 kapitleti 1
paragrafen. där det stadgas arbetsgivarenatt skall vidtaga alla åtgär-
der behövs för förebyggaatt arbetstagaresom att förutsättes ohälsa
eller olycksfall. Samtidigt bör arbetstagarnasnoteras. att medverkan
är betydelse,stor förinte kommaav minst att till rätta med ar-
betsmiljöproblem på det psykosociala och arbetsorganisatoriska om-
rådet.

Andra stycket har hämtat förebild frånsin arbetsmiljöavtalet mel-
lan SAF-LO-PIK kan även hasägas stöd förarbetsuttalandetmen i

gjorts anslutningi till tredje stycket,som vilket refererats ovan.
Stadgandet andra stycketi innebär arbetstagareatt skall påtala bris-

ellerter risker han upptäcker till arbetsgivaren.som Detta är en
procedurregel åsidosåttandeoch denna regel kan medförainteav
straffansvar för den enskilde. Syftet med regeln är tydliggöra denatt

k hänvändelseordningen, dvs förstas detatt denstegetange i
handläggningsordning bör gälla arbetstagare upptäckersom om en
brister eller risker arbetsmiljöni och dessa kräver någon form åt-av

frångärd arbetsgivarens sida. Denna regel innebär arbets-inte att
beskärstagaren rätt kontaktsin att ta med skyddsombud.sitt

Tredje stycket har lydelse tidigare och innebär så-samma som
ledes förändring.ingen

börDet slutligen betonas. de förändringaratt föreslås 3 kapisom
4 § påverkainte att arbetsgivarens och arbetstagarensavser avsvar

följer gällande rättsom av



hälsaocharbetsmiljöArbetsorganisation,

yrkeslnspektioneningripande mbegäraSkyddsombudets rätt att av
m

lydelseFöreslagen

§ AMLkap 46

arbetsmiljöfrågorarbetstagarnaföreträder iskyddsombud
arbetsmiljö. Itillfredsställandeförverkaskalloch en

Skyddsområde vakaombudet sittsyfte skall inomdetta
arbets-olycksfall attoch samtohälsaskyddet motöver

2akap3uppfyller kraven igivaren

ellerplaneringviddeltaskallskyddsombud nyaav
arbetsprocesser,anordningar.och ar-lokalerändrade

planeringvidliksomarbetsorganisationochbetsmetoder
för ohälsariskmedförakananvändning ämnen somavav

olycksfall.eller

för-skyddsombudunderrättaskall omArbetsgivare
arbetsmiljöförhållandena inomförbetydelseändringar av

område.ombudets

skyddsombudför attarbetstagareochArbetsgivare svarar
utbildning.erforderligfår

lydelseFöreslagen

AMLkap 6a6

förvidtas attbehöveråtgärderskyddsombud attOm anser
skyddsom-tillfredsställande skallarbetsmiljö,uppnå en

skyddsombud kanarbetsgivaren.tillvändabudet sig
förskall görasundersökningockså begära att viss

På begäranskyddsområdet.föhållandenakontroll inomav
skriftligt bevisskyddsombudetlämnaskall arbetsgivaren

dröjsmålskall utanArbetsgivareframställning.på dennes
beaktaseller intedettaSkerfrågan. intebeskedlämna i

skyddsombud rätt atttid. harskäligframställningen inom
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begära yrkesinspektionenatt ställningtar till föreläg-om
gande eller förbud enligt kap7 skall7 § meddelas.

Där skyddskommitté enligt 6 kap finns,8 § kan
skyddsombud direkt begära kommittén behandlaratt en
skyddsfrâga.

Ovannämnda paragrafer tillutgör största delen uppdelning och etten
förtydligande 7 § arbetsmiljöförordningen. Flertalet regler dennaav i
bestämmelse är enligt vår uppfattning sådan principiell betydelseav

de bör ingåatt arbetsmiljölagen.i föreslårVi därför bestämmel-att
förordningen7 §i i med undantag förserna stycketsista som-

handlar skyddsrond överförs till de paragrafer lagenom häri som-
behandlas. Som konsekvens förslaget måste 7 § arbetsmiljö-en av
förordningen justeras.

I 6 kap första4 § stycket har det tilläggetgjorts skyddsom-att
budet fått bevakningsansvarett beträffande arbetsgivarens intern-
kontroll.

kapl 6 6a § stadgas uttryckligen skyddsombudatt fårintesom en
beaktadframställning till arbetsgivaren skälig tid harinom rätt att

begära yrkesinspektionenatt ställning till föreläggandetar ellerom
förbud enligt 7 kap §7 AML skall meddelas. Gällande lydelse 7 §i
AMF begäran ingripande har dock rättsligaom innebördom samma
varför föreslagnaden ändringen huvudsak innebär förtydligandei ett

gällande rätt.av
Motivet till ovannämnda förändringar delsär stärka skyddsom-att

budets ställning införandetvid procedurregler internkontroll,av
dels skyddsombudetatt uttryckligge rätt vid långtidseffekteratt t ex
belastningsskador yrkesinspektioneninitiera att ställning tilltar om
tvångsmedel skall meddelas arbetsgivaren vidtagit erforder-inteom
liga åtgärder.
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FÖRFATTN GSFÖRSLAGIN

Förslagtill
ändringiLag arbetsmiljölagen1977:1160om

frågaHärigenomföreskrivsi arbetsmiljölagen1977:1160om

dels 2 kap 3 kap 6 kap och 9 §§1 4 4 rubrikentill kapskall följande1 ha lydelseatt samtatt

i införasdcls lagenskall paragrafer, kap 3 kap.2a § och kap1 1a 6 6aatt tre nya

Nuvarandelydelse Föreslagenlydelse

Tillämgningsområdekap ändamål1 kapLagens tillämpningsområde1 och

1a§
ändamålLagens

säkerställa arbetsmiljö förhindraratt en som
påverkanarbetstagare för skadligutsättsatt

föreller risk ohälsaeller olycksfalloch ärsom
tillfredsställandemedhänsyntill arbetsnaturoch
den sociala och tekniska utvecklingen i
samhälletoch

arbetsgivareocharbetstagare grundatt ge en
for åstadkommakunna godatt gemensamt en
arbetsmiljö.

Zkap

1§

Arbetsmiljönskall tillfredsställande Arbetsförhållandenamed skall tillvara anpassas
hänsyntill arbetets ochdensocialaoch människansförutsättningari fysisktochnatur
tekniskautvecklingeni samhället. psykisktavseende.

Arbclsförhållandenaskall till Arbetstagareskall möjlighet medverkaattanpassas ges
människansförutsättningari fysisktoch i utformningen den arbetssituationenav egna
psykisktavseende.Det skalleftersträvas förändrings-i och utvecklingsarbeteatt samt som
arbetetanordnas arbetstagaresjälvkan det arbetet.röratt egna
påverkasin arbetssituation.

Teknik, arbetsinnehållarbetsorganisationoch
såskall utformas arbetstagareninte utsättsatt

fo iskaeller kiskabelastnin kans ar som



lydelseFöreslagenNuvarandelydelse

olycksfall.Ibneformermedföraohälsaeller
arbetstider innebärförläggningoch somav

påtaglig eller olycksfallskallrisk för ohälsa
Starkt eller bundetarbeteinte användas. sm

undvikaseller begränsas.skall

eftersträvas arbetetskallDet att ger
socialkontakttill variation,möjligheter

mellanenskildaoch sammanhangsamarbete
arbetsupggifter.

eftersträvasskallvidareDet att
arbetsförhållandena möjlighetertillger

utvecklingliksompersonligochyrkesmässig
yrkesmässigtsjälvbestämmandeochtill ansvar.

3 kap

2a§

sjgtematisktarbetsgivareskall planeraEn
och kontrolleraverksamhetenleda sättett
säkerställer arbetsmilön lleratt usom

stöd lageni dennalagoch medkraven av
föreskrifter. skall fortlöpandeutfärdade Han

i verksamheten,undersökariskerna upprätta
vidta de ärderhandlin laneroch som:åtgärder inte kanvidtasföranledsdärav. som

tidsplaneras.omedelbartskall

arbetsmiljönArbetsgivarenskall dokumentera
i den utsträckningoch arbetetmedden

verksamhetenkräver.

4§

skallmedverkajArbetstagareskallmedverkatillArbetstagarc att
genomförandetarbetsmiljöarbetetoch delta iarbetsmiljö.åstadkomma tillfredsställandeen

åtgärder förbeslutatsdeföreskrifterskall följa givna attHan samt somav
skallåstadkomma arbetsmiljö.Hangodskyddsanordningaroch iakttagadeanvända en

utföra i enlighetmedgällandearbetetbehövsföri övrigtförsiktighetden attsom
föreskrivnaföreskrifter användaolycksfall.ohälsaochförebygga samt

och iskyddsanordningarvisaaktsamhet
förhindraohälsaellerövrigt medverkatill att

olycksfall.



Nuvarandelydelse Föreslagenlydelse

Om arbetstagareupptäckerbristerelleren
risker i arbetsmiljönskall påtalahan detta för
arbetsgivaren.

Finnerarbetstagare arbeteinnebär Finnerarbetstagare arbetetinnebäratt att
omedelbaroch allvarligfara för liv eller omedelbareller allvarligfara för liv eller
hälsa,skall han underrättaföreträdare hälsa,skall han underrättasnarast snarast
Q arbetsgivareneller skyddsombud.För arbetsgivareneller skyddsombud.För skada

följd underlåterskadatill arbetstagaren till följd underlåterarbetstagarenatt attav attav
utföra arbeteti awaktan besked utföra arbeteti awaktan beskedatt detom om

frånfortsättas fridet skall han fortsättas frånskall han friär är
ersättningsskyldighet. ersättningsskyldighet.

6kap

4§

skyddsombudföreträderarbetstagarnai skyddsombudföreträderarbetstagarnai
skyddsfrågoroch för arbetsmiljöfrågorskallverka och skallverkaför gg
tillfredsställandesgddsförhållanden.I detta tillfredsställandearbetsmiljö.I dettasyfte
syfte Skyddsområdeskall ombudetinomsitt skyddsområdeskallombudetinom sitt vaka
vaka skyddet ohälsaocholycksfall.över skyddet ohälsaoch olycksfallövermot mot samt
Ombudetskall deltagavid planering arbetsgivarenuppfyllerkraveni 3 kap 2aattav nya
eller ändradelokaler,anordningar,
arbetsprocesseroch arbetsmetoderliksomvid
planering användning kan skyddsombudskall deltavid planeringämnenav av som av nya
föranledaohälsaeller olycksfall.Arbetsgivare eller ändradelokaleroch anordningar,
skall underrättaskyddsombud förändringar arbetsprocesser,arbetsmetodergelom

för skyddsförhållandenabetydelse inom arbetsorganisationliksomvid planeringav av
område.ombudets användning kan medförariskämnenav som

för ohälsaeller olycksfall.
skyddsombudskallsökavinnaarbetstagarnas
medverkani sgddsarbetet. Arbetsgivareskall underrättaskyddsombud

förändringar förbetydelseom av
arbetsmiljöförhållandenainom ombudets
område.

Arbetsgivareoch arbetstagaresvarar
för fårskyddsombud Arbetsgivareoch arbetstagare förgemensamt att attsvarar

erforderligutbildning. fårskyddsombud erforderligutbildning.

6a§

Om skyddsombud åtgärderbehöverattanser
uppnåvidtasför tillfredsställandeatt en

arbetsmiljö,skallslgddsombudetvändasig till
ocksåarbetsgivaren.Sgddsombudkan begära

vissundersökningskall för kontrollgörasatt
förhållandena slgddsområdet.inom Påav



lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

arbetsgivarenlämnaskallbegäran
bevis dennesskriftligtskyddsombudet

dröjsmålskallArbetsgivareframställning. utan
ellerfrågan. inte dettaSkerbeskedilämna

skäligtidinomframställningenintebeaktas
begärasgddsombudrätthar attatt

ställningtillygkesinspgktionentar om
ka 7förbudenli 7ellerandeförelä t

meddelas.skall

sgddsombudsgddskommittéfinns,kanDär
kommitténbehandlardirekt begäraatt en

sgddsfråga.

§9

planeringeniSkyddskommittéskall deltaoch övervaka avskallplaneraSkyddskommitté
följaarbetsställetarbetsmiljöarbetet samtskallarbetsställenDenskyddsarbetet noga följaskallgenomförande.Dendessfrågor skyddet nogai rörutvecklingenfölja som frågor skyddeti rörutvecklingen motförolycksfall verka somochohälsa samtmot förverkaolycksfallochohälsa samtskyddsförhållanden.Itillfredsställande

skyddsförhållanden.Itillfredsställandefrågorbehandlasskyddskommittéskall om frågorbehandlasskyddskommittéskallplanering omfrågorföretagshälsovård, nyaavom planeringföretagshälsovård,frågor av nyaanordningar, omändradelokaler,eller
anordningar,lokaler,ändradeellerliksomarbetsmetoderocharbetsprocesser av garbetsmetoderarbetsprocesser,föranledakananvändning ämnensomav användningliksomarbetsorganisationfrågor avavolycksfallellerohälsa samt om ellerohälsaföranledakanämnenutbildningrörandeupplysningoch som

upplysningochfrågorolycksfallvidareskall samtSkyddskommitté omarbetsmiljön.
arbetsmiljön.rörandeutbildningorganiseradlämpligtför sättverka att en förverkaSkyddskommittéskallvidare att enarbetsanpassnings-och

arbetspassnings-organiseradlämpligtsättbedrivsrehabiliteringsverksamhet
påbedrivsrehabiliteringsverksamhetocharbetsstället.

arbetsstället.



ARBETSMILJÖKOMMISSIONEN Direktiv 1
sekretariatet 1989-10-18

Arbetsorganisationens arbetsmiljönbetydelse för

Bakgrund1

direktivenI 1988:63 för arbetsmiljökommissionen står
Kommissionenbland inteannat: skall utgå frånbara sådana

faktorer till relativtupphov lätt identifierbarasom ger
sjukdomarskador eller till förhållandenävenutan av

Kommissionensammansatt natur... ocksåbör föreslå...
åtgärder,andra behövs för ytterligareatt markera detsom

arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen.haransvar som ...
Kommissionen bör belysa hur arbetsmiljöarbetetdet lokala

särskiltoch arbetstagarinflytandet i arbetsmiljöfrågor
Kommissionenfungerar. bör överväga, finnsdetom...

anledning göra förändringaratt förtydligandeneller i
arbetsmiljölagen lagstiftning.eller annan

Arbetsorganisationen viktigär arbetsmiljöfaktor. Ar-en
organisation,betets specialiseringgraden monotoniochav

i tidspressarbetet, och arbetsmängd spelar stor rollen
för belastningsskador,uppkomsten olycksfall psykis-ochav

socialaka ioch problem Belastningsfaktorerarbetet. år
också vanlig till förtidspensionering.orsak Socialsty-en

pårelsen har regeringen tagituppdrag fram underlag förav
hälsopolitiska bland förannat förebyggaatt rö-program

sjukdomar.relseorganens SocialstyrelsenrapportenI
redovisar förebygga sjukdomar i1987:14 Att röelseor-

föreslåsganen speciellbland annat att uppmärksamhet
riktas mot arbetstempo, arbetstid, avlöningsform presta-
tionslön, inflytande och stress.

finnsOmfattande kunskaper sambanden mellan arbetsorga-om
nisation arbetsmiljö.och bland arbetsmiljöfon-Hos andra

arbetsmiljöinstitutet,den, arbetarskyddsstyrelsen, arbets-
livscentrum och arbetarskyddsnämnden görs för närvarande
satsningar på frågor särskilt arbetsorganisationrörsom



DirektivARBETSMILJÖKOMMISSIONEN 2
sekretariatet 1989-10-18

utvecklings-forsknings- ochbelastningsskador. dettaIoch
iolika utgångspunkterfrågorna från ochbelyserarbete man

olika verksamheter.

risker hängervisar emellertid attErfarenheterna som
traditionellt sätt sällanarbetsorganisationenmedsamman

iarbetsmiljöverksamheten ochi den lokalabehandlas myn-
tillsynsarbete.digheternas

bedömt detbakgrundKommissionen mot dennabland annathar
arbetsorganisation.projektgenomföraangeläget ettatt om

särskild arbetsgrupp.utförasbörArbetet av en

Uppdraget2

vilkauppgift analyseraattfrämsta skaArbetsgruppens vara
utvecklamed attförbättra arbetetbehövs för attmedel som

arbetsorganisationer.goda

kunskapssammanställning grundär medSyftet att somen
aktiverahinder arbetetmöjligheter för attochanalysera

arbetsmiljöfaktor.arbetsorganisationfrågormed som enom
utvecklingstenden-redovisa allmännaocksåingår deattHär

området.arbetsorganisatoriskaarbetslivet påi detserna

kriterier fak-sammanställasärskilt intresse är attAv
arbetsorganisationför godär betydelsetorer ensom av

praktiska lösningarpåstrategier exempelför ochsamt som
sigvisat goda resultat.ge

förutsättningar-påriktas in formelladels debörAnalysen
tillsynsmyndig-föreskrifter samti ochform lagaravna

påfrågorna,organisatoriska delsmed dearbeteheternas
frågornavillkor gäller för arbete medpraktiskavilka som

förvaltningar.inom företag ochlokalt

utgångspunktfrån arbetsgivarenssåvälÄmnet bör belysas



ARBETSMIIJÖKOMMISSIONEN Direktiv 3
sekretariatet 1989-10-18

de anställdas och deras företrädares perspektiv.som ur Att
påverkakunna sin arbetssituation är förutsättning fören

individensatt kapacitethela allsidigt skall kunna utveck-
las tilloch komma användning.

Frågan skyddsorganisationens möjlighetroll samt ochom
förutsättningar för att i frågordessa bör ocksåagera
klargöras.

utgå frånArbetet bör de kunskaper finnsredan börochsom
samordnas med den verksamhet pågårredan inom blandsom
andra de nämnda organisationerna.ovan

Arbetsgruppen bör informerafortlöpande kommissionen hurom
fortskrider.arbetet

bör iArbetet utmynna konkreta förslag åtgärderom som
kommissionen kan ställning till.ta

organisation3 med mera

ingåarbetsgruppenI bör tre representanter för två förLO,
förTCO, tre för KommunförbundetSAF, föroch SAV.en en

Ordförande särskilt.utses bör särskildhaGruppen sekre-
Tillterare. kan även knytas experter.gruppen

Arbetsgruppen redovisabör sitt till kommissionenuppdrag
aprilsenast den 1 1990.
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SÄRSKILT FÖRYTTRANDE AV RBPRBSBNTANTERNA DB OPFENTLIGA
ARBETSGIVÄRNA ARBBTSGRUPPENI l.

wstårVi bakom den allmänna inriktningen arbetsgruppensav
synpunkter och förslag. pålyfterDe olika sätt fram de
viktiga sambanden mellan arbetsorganisation och arbets-
miljö. Därmed stöder ocksåvi den i rapporten redovisade
slutsatsen från att den lokala verksamheten måstegruppen
utvecklas och framträdande roll framtidai detges en mera
arbetsmiljöarbetet än vad hittills skett.som

Att de lokala samarbetsformerna markeras och görs tydligare
pá det sätt sker i rapporten kan vårenligt mening bi-som
dra till ett effektivt arbetsmiljöarbete i linjeorgani-mer

påsationen varje arbetsplats. Arbetsgivarens arbetsmiljö-
framhålls tydligare, arbetstagarnasansvar och med-ansvar

verkan lyfts fram och skyddsorganisationen deltar i plane-
ringen och följer arbetsmiljöarbetet. Viktenupp av samar-
bete mellan arbetsgivare och arbetstagare betonas. Allt
detta är positivt.

Något vi dock inte kan ställa bakom i för-rapportensoss
slag till förändringar arbetsmiljölagen ärav
formuleringarna i 2 kap 1 löneformer,§ arbetstider ochom
styrt eller bundet arbete.

som fleravi vid tillfällen gångunder arbetets framhållit,
vi inte deatt analyser arbetsgruppen genomförtanser som

på områdendessa utgör tillräcklig grund för de förslag
till utvidgningar gällande rätt här förs fram. deIav som
motiveringar fogats till dessa förslag betonassom snarare
behovet helhetssyn. framhållsHär t detatt kanav ex vara

ynaturligt att insatserna förstai hand riktar sig mot de
risker är förbundna med själva arbetet och andrasom om-
ständigheter i arbetsmiljön sid 107.



frågornade angivnaförbudsformuleringarna iföreslagnaDe
tolkningsproblem vidvår risk förstormeningmedför enligt

Är nattarbete betraktaallt atttillämpningen. t somex
Är former ackordallahälsovádligt meningi lagens av

ohälsosamma

framlagdapá punkter majoritets-dessadeKonsekvenserna av
farhågorstarkasvära förutse. Vi kännerär attförslagen

lagformuleringartvingandedessatillämpningför att aven
svårigheter för och itill storaupphovskulle kunna ge

offentlig verksam-delaromöjliggörafall kanskevissa av
het.

bedömningen arbetsgrup-slutligadenallt idet trotsOm av
förtydligandenochförändringarförslag till avpens

med regler löne-angeläget att taarbetsmiljölagen omanses
ellerarbetstider och starkt styrtförläggningformer, av

få formen rekommendationer,måste dessaarbetebundet av
tvåde aktuella meningarnapå så skall isätt attt ex

bör.utbytes mot

gmz Åx-A-.QtxCJLL]
- RoswallLarsNilssonTord W



SÄRSKILT LEDAMÖTERNAYTTRANDE AGUREN,Av STEFAN
INGEMAR HJALM OCH CARL GUSTAF SANDBERG

vårEnligt mening finns i arbetsgruppen en gemensamuppfattning utvecklingatt arbetsorganisationom av
och förbättring arbetsmiljö bäst kommer ståndtillav
i påpartssamverkan den enskildaen arbetsplatsen.

vårEnligt uppfattning är ocksåarbetsgruppen enig omförskjutningatt tyngdpunkten i styrningenen av avarbetsmiljöarbetet frånskall ske central myndighets-
kontroll till egenkontroll i enskilt företags linje-
organisation. synsättDetta har stöd i underlaget somarbetsgruppen konstruktiva diskussioner bearbe-genom

tilltat skrivningar och slutsatsergemensamma
exempel 3.5.

Företag är komplexa system, utformning, vadvars avserarbetsorganisation arbetsinnehåll,och unikastyrs avmänskliga och verksamhetsmässiga förutsättningar. Det
är viktigt allatt arbetsrättslig lagstiftning
återspeglar detta.

Vi intedet möjligt ändra iser att enskildvara enlagstiftning utan belysning hur dettaen noggrann avpåverkar påverkaseller andra gällande lagar.av

arbetsgruppensI skrivning 4.1 och 5.1gemensamma
ocksådras dessa slutssatser. tillDetta hartrots enknapp majoritet förbättringaransett attav gruppen avarbetsorganisation och arbetsmiljö uppnåskan genomförändringar i enskild lagstiftning.en

Föreslagna förändringar lagstiftning ökar enligtavvår mening inte den lokala aktiviteten.

fördjupningEn arbetsgruppens diskussion lokalaav omaktörers roller 3.10 hindersamt möjligheterochom
3.5 hade sannolikt lett till verklighets-att meraåtgärderanpassade för ökaatt det lokala engagemanget

föreslås.kunnat På grund tidsbrist arbets-av gavs nuinte den möjligheten.gruppen

påsom exempel föreslagna förändringar områden,inom
vilka redan regleras gällande lagar och avtal,genom
kan nämnas löner löneformeroch vilka normalt regleras



förarbetsuttalandengällandekollektivavtal. Nugenom högpå medarbetensiktefråga endasti denna tar
förbetydelseharsomeller annanssäkerhetsrisk

ifråga.bör icke kommautvidgningNågonsäkerhet.

konsekventarbetstider,frågan nugäller somSamma om frånsett minder-vissaarbetstidslageniregleras
åriga.

lagtextutkasti formförslagframlägger avRapporten
i Dessabestämmelser AML.olikaförändringartill av klartoch attanalysegentlig utan manredovisas utan framförföredraärlagregler attvarförmotiverar nya Avsaknadenarbetsmiljön.påverka av enmedelandra att

bldeteftersomanmärkningsvärd, asärskiltäranalys
nuvarandedels att4.3.8avsnitti anges,rapportens

lokalanågot deförhinderutgörintelagstiftning
måstei lagenändringardels attagerande,parternas fråge-Grundläggandeanalys.föregås närmareav en förhållande till verk-iavvägningenställningar, t ex ekonomiskadetliksomekonomioch desskravsamhetens
harmyndighetsingripanden,eventuellavidansvaret

berörts.inte ens
§1kapitel 2,främst AML,ändringarnaföreslagnaDe i för-systemförändringverkligheteninnebär i en

förarbetsuttalan-gäller. Dehållande vadtill nusom hänvisarförfattarnalag,gällandetillden somnu arbets-attför slutsatsenuttrycktill, klartger innehålla den typreglerskall sominte avmiljölagen
228sid197677:l49,föreslås. propositionen angesI

följande:t ex
framhållit detatt varahar synesUtredningen

arbetetsbeträffandebedömningarviktigt att
görsinnehåll handförstai avuppläggning och
utsträckningihärnämligen storblirDetparterna. olikaförhållande tillprioritering ifråga enom påfrestandepsykisktgällerNär detalternativ.

härutöver ansettsemellertidhararbetsformer från arbetar-föreskrifterförfinnas utrymmeett tvistigahänskjutandeföroch avskyddsstyrelsen
remiss-radyrkesinspektionen. Ifrågor till en

frågor ägnats utrymme.stortdessayttranden har
i dessaföreskriftergenerellaefterlystsharBl a arbetarskyddsstyrelsen.frånhänseenden

minframhållit enligtatttidigareredanharJag omedelbarfrågor ärinteåsikt siglämpar avsom allsidigingår ihellerinteochskyddskaraktär en
förbästarbetsmijönfysiska av-denbedömning av uppgiftbörDetmellan parterna. vara engörande

utvecklingenföljaarbetarskyddsstyrelsen attför
näraifinnsunderlagentydigtnärfalli deoch

före-meddela dearbetsmarknadsparternasamråd med
behövliga.skrifter ansessom



vårEnligt uppfattning skulle den i utkast föreslagna
sålundaregleringen innebära helt linje. Omen nylagstiftningsfrâgan blir aktuell även i det fortsatta

kommissionsarbetet förutsätter såvi den iatt fall
föremålblir för sakkunnig och allsidig analys.en Det

framlagda ärunderlaget helt otillräckligt ochnu germissförståndanledning till de konsekvenser och deom
svårigheter, lagstiftningen medför. enbartAttsom
skildra förslagets effekter att stimulera ökadsom enaktivitetlokal är aningslöst.

ovanståendebakgrundMot vi denav motreserverar oss
del i arbetsgruppens förslag omfattar utkast tillsom
lydelse bestämmelser i arbetsmiljölagen.av nya
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Inledning.

Arbetsmiljö-rationaliseringsprocessen.huvudsakligen iformasArbetsorganisationen
arbetsorga-marginell roll vad gällerhittills spelatoch skyddsorganisationenharlagen en

och ekonomer,funnits hos teknikerinflytandet har traditionelltnisationensutformning.
förnya arbets-står inför det gällerdel de problemvilket pekar på när attman nuen av

teknik, inte påekonomi ochförändrarnaorganisationen. De traditionella är experter
på förändras ochhållerorganisation. Verksamhetskravenmänskliga krav och social att

finns tryckeffektiviteten. Detarbetsorganisationenhämmarden traditionella ett mot
upplevsföretag och myndigheteruppgifter. Inomminskad hierarki och integration av

skall bedriva för-osäkerhet hurocksåidag behov förnyelse, stor manstora ommenav
ändringsarbetet.

Därför kanhänsyn till.vi historisktvi skall förändra arbetsvillkoren harNär att taett arv
Vilka utveck-få perspektiv på dagsläget.tillbakablick fördet finnas skäl göra attatt en

det gäller förnyelsemöjligheter sigspårasoch vilkalingstrender kan öppnar när avnya
-förlorarerationaliseringsvinnare respektiveviarbetsorganisationen Får kanske

arbetsorganisationenVad händer med

mekanisering.Arbetsrationalisering1950- SO-talen: ochoch

doktrin sedantaylorism har varit denvetenskaplig arbetsledningLäran somom
tjänsteproduk-industriproduktionen ochsekelskiftet rationaliseringen ävenstyrt senareav

30-talen då tidsstudiemaskala först på 20- ochtionen. l Sverige spredsidéerna i större
mänsk-intensifiera detVerksamheten främst riktadbörjade användaspå allvar. är attmot

igen påi sina beståndsdelarochliga arbetet, studeras,bryts sätts ettsammannersom
förförutsättningar skapasskiljs från utförande ochoch maskinlikt Planeringsätt.nytt

det successivaarbetsorganisation har underlättatlångtgåendearbetsdelning.Dennaen
tillproduktionen. Arbetet ladestekniska hjälpmedel iinförandet maskiner och andraav

för mekanisering och automation.rätta

måstemaskinerkapitalintensiteten. Dyrbaraproduktionen ökadeMed mekaniseringenav
Sverigeserier, iproduktion i långa övervägerutnyttjas till fullo. Idealet därvidlag är men

kunnaväxlar. Föroch serielängdemaden blandadetillverkningen; arbetsobjekten ut-att
iorganiseradesproduktionenutrustning maximaltnyttja stordriftsfördelar maskinelloch

deföretag,inom bryterfunktionsverkstäder. de produkter tillverkasUr utett mansom



kräver tillverkningsoperation. Varmoment och dessautförs sedansom isamma en av en
särskild verkstad plåt-, maskin-, målnings- och monteringsverkstad.t Befattningarex
och yrken skapas for maskinparken i de olika funktionsverkstädema.att Manpassa an-
ställs för tjänstgöra i viss lokal, vid speciell maskinatt eller maskinparken en som svar-

fräsare, Funktionsverkstädemamontör innbär såledesvare, arbetsdel-osv. typen ny av
ning och specialisering. Man bunden tillär funktion, bearbetarmångaolikaen men
produkter, vilket innebär blir yrkesskicklig inom smalt fält.att man ett

Taylors och Fords idéer har bekant tillämpats påäven kontors- och tjänste-som annat
arbete, redan på 1800-talet fastslog Charles Babbage arbetetstotalkostnadmen kundeatt
sänkas olika prissätta arbetsmomenten. En viktigatt tillämpninggenom dettaav syn-

skiljasätt är de manuella från intellektuelltatt arbete.ut Tänkandemåsteoftamomenten
dokumenteras formi uträkningar, ritningar och liknande. Babbagetext, menadeav att
dennadokumentation manuellär uppgift kan köpas till väsentligt lägre pris denen änsom
mentala. Denna insikt har fått konsekvenserför arbetsorganisationenpåstora kontoren,
eftersom den ledde till uppkomsten befattningar skriv- och ritbiträden. Babbageav som
har i konsekvens härmed kallats för biträdesbefattningamasfader.

Efterkrigstiden kännetecknas stordrift, vilket bidragit till skapaytterligare arbets-av att
delning och funktionell uppdelning verksamheteni storföretag förvaltningar.ochav
Kontoren specialiseradesalltmer långtgåendeefter funktion, konstruktion, bered-tex
ning, ekonomi. Kontorsmekaniseringen fortskred. Vi började få kontorsfabriker eller
sifferverkstäder för löpandebandsproduktion räkenskaper, offerter, korrespondens,av
försäkringsärenden Det byråkratiska arbetssättetlämpade sig väl för införandetosv. av
ADB, dvs 60- och 70-talens genomgripandeoch steladatorisering manuella registerav
och så småningom administrativa funktioner. Försäkringsbolag, banker och storföre-av

först. Sedanföljde myndigheternatag med datorisering skatte-,var socialforsälaings-av
och löneadministration. Dessadatorlösningar krävde manuell inregistrering data-storaav
mängder. Registreringen utfördes satsvis biträdena, fick ensidiga ochav som monotona

Ärendehandläggningenarbeten. uppstyckad utfördes kvinnor ivar en process,som av
kontorsfabrikema. Arbetet övervakadesofta män.av

Även vården kom präglas stordrift och specialisering. Man brukaratt tala sjuk-av om
vård på löpande band. En kontaktstudie medicinsk vårdavdelning i början 70-av en av
talet visade fyra normalpatienter under två dygnt hade218att kontakter med 45 olikaex

i vårdorganisationen. Arbetet på våndavdelnin harpersoner präglats rondsyste-garna av
Arbetsuppgifterna utförs verkligen enligtmet. löpandebandsmetoden; går från sal tillman



bäddar, delarpulsar,dropp,uppgift ioch sättersal och gör tempar,tartaget; prover,en
hosavdelningsförestándaren, leder ochöverblickensamladeDen stannar sommatut osv.

arbetet.fördelar

välkända idag.arbetsorganisationdennaKonsekvenserna ärav

Produktivitetsökningenutbud billigavi fick ökathörTill de ljusa sidorna ettatt varor.av
arbetsrationa-får tillskrivas60-talen, vilketunder 50- ochindustrin påfallandeinom var

för-fysiska och psykiskapersonalomsättning,Frånvaro, högoch mekanisering.lisering
Även på-produktionresultatetskuggsida.materiella välståndetsblev detslitningsskador

ackords-högKassationsfrekvensenKvaliteten försämrades.negativt.verkades pgavar
mageen arm ellernummer ellerpatienternavården sågshetsen. Inom ensomsom

mångagisslats iallmänhetenharopersonliga behandlingByråkratins ochavarter avetc.
sammanhang.

Kapitalrationalisering.1970-talet:

samtidigt började70-talet,fortsatte underarbetsrationaliseringentraditionellaDen enmen
kapitalbindnin ihögauppmärksammadedeni förgrunden. Manprincip träda genny

i Sverige medASEA, förststorföretagetPIA . FörProdukter I Arbete attsom var
50%PIAbörjan 1970-talet nästankapitalrationalisering, gällde itillövergå att varav

devarukapitalet motsvaradepåmaskinkapitalet. Enbartochfastighets- räntanstörre än
Följaktligen förskjöts intressetmaskiner.i fastigheter ochinvesteringarnaårliga mot att

varukapitälet.rationalisera

Allradyrare blir den.destosig i produktionssystemet,produkt befinnerlängre tidJu en
genomströmningshastighetendärför ökagällerhålla färdigvarulager. Detdyrast är attatt

kundorderstymingproduktion ochModuliserad ärlagerhållning.försöka undvikaoch att
efter-mindre lämpliga,furiktionsverkstädergenomströmningssynpunktFrån ärföredra.

tid gårverkstaden. Myckethelaproduktionsdetalj skallvarje un-passeragenomsom
underbearbetadeellerpå bli ärbefinner sig iprodukternader vilken väntan transport.att

mindre 1 %allmänhetbearbetningstideni ängivit vid handenBeräkningar har avatt var
Produkteri vila PIV ärväntetid eller99 % bestodproduktionstiden, transporter.av

positionslayoutLinje- eller ärProdukter arbete.beteckning atthär adekvatare änen
omorgani-Produktionenomloppstiden.minskavillframför funktionföredra om man

lik-funktionsverkstädemaFör ärproduktverkstäder och flödesgrupper.därför iseras
gäller detproduktverkstädernaindelningsgrunden. Föri bearbetningsmomentheten



istället hitta produkter likartad följdmed bearbetningsmoment. gånDetatt av somen g
bröts och fördeladespå olika verkstäder integreras igen i lokal och ställs påut samma
linje. Produktverkstädema organisationen på verkstadsnivå. Flödesgruppemainnebärrör

på maskingruppsnivådelar tillverkningen längsprodukt- eller detaljflödet ochatt man upp
inte flödet tidigare. Man bryter med den funktionellatvärs över uppdelningen isom

fräsgrupp Med flödesgrupp vanligen maskingmpp ellersvarvgmpp, osv. en ettmenas en
produktionsavsnitt uppbyggt för färdig viss familj detaljer.är Den börgöraattsom en
också utformad så den vid körplaneringen kan betraktas planeringspunkt,attvara som en
vilket förenklar planeringen avsevärt.

Kapitalrationaliserin bryter på radikalt med den rationaliseringstradi-gamlasättettgen
tionen. Nu det material- produktilödet,och inte människorär och maskiner, står isom

för rationaliseringsintresset.Arbetet förändrar karaktär. I stället för ståcentrum att ensam
vid maskin eller maskiner tålmodigtoch utföra sina specialiseradeuppgifteren grupp av

fräsare, anställs maskinoperatörmontör liknande och för-som svarvare, osv man som
plötsligt haväntas helhetssyn, rörlig initiativrik och bra på improvisera ochattvara ,

samarbeta. Kvalifikationslqaven till del Förhållningsmässigär karak-storsom synes av
Till detta kommer vanligentär. krav mån gkunnighet.

finnsDet flera positiva drag i den här utvecklingen, förändringen från ensamarbete,tex
bundenhet, specialisering till lagarbete,rörlighetsnäv och mångkunnighet. Medaljen har
dock baksida. Genom PIA-filosofins krav på timing förändras arbetsintensitetenen
från ha varit jämn till bli ryckig. Stömingskälloma många till följd ökandeatt äratt av
krav på kundanpassning,användning komplicerad teknik och bantadebuffertlager.av
Större andel väntetid kombineras med ruschen Operatörema kan få tjäna buffertarsom
i Kapitalrationaliseringen kan den drivs för hårt leda till och förslit-systemet. om stress
ning. Sådanaexempel saknasinte. aktualiserarDetta betydelsen skapa arbets-attav en
organisation arbetslagen möjliga kontroll situationen.största översom ger

1980-talet:Marknadsorientering flexibeloch datorteknik.

Under 80-talet blev kapitalrationaliserin den helt domineranderationaliseringsprin-gen
cipen inom vamproduktionen. Japanerna, föregångarna, tillämparär redan densom
högre skolans kapitalrationalisering. Massproduktionen förlegat ideal. Iställetär ettnu
har den blandadetillverkningen blivit förebild for massproduktionen. Standardprodukter

skräddarsydda och kundanpassadeersätts Kunderna skall fåkunnaav varor. person-
liga önskemål tillgodosedda. Den variation och kundanpassning erbjuds är ännusom



grundmodellen ökat,bilindustrin har antalet varianterbegränsad.Inomstarkt t avex
skall ihop.ständigt dyker olika delarmedför det vid monteringen sättasvilket att somupp

försvårar automatisering monteringen.Vilket för övrigt aven

viktigt hjälp-flexibla datortekniken,framförallt den småskaligatekniken, ärDen ettnya
utvecklingenför den framtidai 80-taletskapitalrationalisering. Konceptet ärmedel

innebär samlatCIM, vilket idealtdatorstyrda integreradeproduktionssystem ett grepp
och tillverkande funktionerna.administrativa, produktutvecklande, beredandedeom

informationsflöde kunna ochMålet med hjälp datorerochär styragemensamtatt ettav
betalningen kom-produktidé skapastills dessalla funktioner från detsamordna attatt en

inte bara för självaPå såvis kapitalets omloppstid reduceras,in från kunden. kanmer
avseendeföretagetshela verksamhet.produktionen, utan

CADCAM börjat komma in isedanProduktfrarntagningstidernahar reduceratsavsevärt,
Även tillverkningstidemafrån flera år till månader.bilden. hari mångafall minskatsDe

automation iåtgärder,datoriserin och flexibelhar olika kapitalrationaliserande gpga
CIM-månader timmar. i detta ljus bör betraktamångafall minskats från till Det är man
hållerintegrera administration och produktion. En obalanskonceptet och tankarnaatt ny

hjälpförsenar leveranserna Med persondatoms kanpå uppstå;kontorsarbetet texatt
leverans.Datoriseringenoch skrivas uti sambandmed paketering ochfakturor snabbt lätt

produktionen.möjliggör administrativa uppgifter förläggs iuteatt

flexiblare arbetsorganisaüon.90-talet: foretagsorganisationMot ochenklare

hårdarestyrning, medani arbetslivet går på plan centralisering ochUtvecklingen motett
organisationsforrner.plan går decentralisering och enklareden ett annat mot

tilltagandeoch hålla MedStora och organisationer svårakoncerner att styra samman.
eftersom möjligheterna detaljstyra ochpå decentralisering,storlek ökar kravet över-att

haft bolagiseringsvåg,70- och 80-talen har violika enheternaminskar. Undervaka de en
bolagiseratsi själv-divisionaliserats ochnått Storföretagenhartycks ha kulmen.som nu
utveckling. Degenomgår likartadresultatenheter.Den offentliga sektornständiga en

Förutsättningarna förenheternastärks.myndigheterna bantasoch de lokalacentrala
påMålstyming hållerkundorientering förbättrats. ersättamarknadsanpassningoch att

i form ekono-centralt ledningenövergripande målen fastställsregelstyming. De avav
får väljas lokaltuppnådemservicekrav, medanmedlenmiska avkastnings-ocheller att



i resultatenhetema.Genom målstyrnin möjligheter inflytandetöka påöppnasute attg
golvnivå i organisationerna.

För få arbetet flyta snabbtoch störningsfritt i produktverkstäder, automatiseradeatt att
anläggningar, vård, offentlig förvaltning och tjänsteproducerandeandra verksamheter
med kunden i centrum krävs korta beslutsvägaroch flexibel arbetsorganisation.en

Under 90-talet kommer beröras rationaliseringar. företagenInom harattnya grupper av
tjänstemännenblivit fler i takt med den tayloristiska arbetsdelningenbrett sig. Hand-att ut
läggningskedjor och beslutsgån har blivit långaoch komplicerade bådei företag ochgar
myndigheter. Stabsfunktioner och centrala enheterbryts och vissa uppgifter flyttasner
ofta med stöd datorer produktionen. Beräkningsuppgifternärmare och andrabiträdes-av
sysslor automatiserasoch kvar på kontoren blir de avanceradeuppgifterna. Kravenmer
på samverkanmellan och operativ personalökar. Mellannivåema bantasochexperter
antalet chefsnivåer minskar. minst förändrasInte arbetsledarrollen.

Liknande krav på varuproduktionen ställs i ökad utsträckning på tjänsteproduktio-som
De ledningsfilosoñema syftar till åstadkommaökad marknadsorientering. Vinen. attnya

fick servicevåg. Den började den privata sidan med bl Volvo och SAS. Kun-en a
den i centrum har blivit välkänd paroll. Rationaliseringstrycket skulle läggaspåen
mellannivåerna och frontpersonalen, dvs den personal har direkta kundkontakter,som
uppvärderas. Riv pyrarnidema heter bok känd företagsledare. affärs-Deen av en
drivande verken Televerket, SJoch Posten inte följa efteri servicevågen.attvar sena
Fömyelseprogrammet inom den offentliga sektorn bygger likartade tankegångar.
Kraven på effektivisering, avreglering, flexibilitet bättre kundanpassningstörre samt
gäller inte baranäringslivet, här. Myndighetskulturenäven skall tillövergesutan
förmån för servicekultun Nya nyckelord service, delaktighet, brukarinflytandeären
och målstyming.

Industriella rationaliseringsprinciper har, bekant, tendens spridastillattsom en nya om-
råden. Kapitalrationaliseringens tankegångarbörjar i olika former sig gällandegöranu
inom den offentliga förvaltningen. De servicemätningar mångamyndigheter har låtitsom
utföra, visar på missnöje med långa handläggningstider. Samtidigt ökar kostna-ett stort

Ärenderationaliseringderna för den offentliga verksamheten. enligt kapitalrationalise-
ringens förebild kan bli medel öka genomströmningen och därigenom bidra tillett att
bättre service.



totala tidofta bråkdel denärendena baraaktivt arbetarmedtid personalen utgörDen en av
ärendetiden vidvisatUppskattningar harinom myndigheten.befinner sigärendet att

består och99 %varuframställning till i det vänte-vidhandläggning liksom närmaste av
handläggningenför påskyndaviktigaste åtgärderna ärdetransporttid. En attattav

finnsuppstårärendet VarVarärendekedjanbör analyseras.väntetidena.Helaminska
telefonväxeln,myndigheten viktig;första kontakt medflaskhalsama Kundens är

sorteringsfunktionen kan iförstaEffektivisering denkundmottagningen.registratom, av
telefonväxeln har kunnig personalhandläggningstider. Omminskadegrad bidra tillhög

kundmottagning kankvalificeradbörjan.hänvisas från Harärendenkan rätt man en
direkten.påenklare ärendenbesvaras

omedel-ärendenabesvaraskan minskaspåstå väntetidemalåta trivialtDet kan attatt om
åtgärder. Förokonventionellaför lösa detta problem krävsde inkommit. Menbart när att

Såsig ärendena.självständigt kanmångahandläggaredet första behövsdet ta ansom
tillperspektivet användasmöjligt böri dettillgängliga personalenandel denstor somav

från perspektiv helt irratio-biträden dettaUppdelningen i handläggarehandläggning. är-
ocharbetsdelningenminskas;fortareHandläggningen går dessutomnell. om enom

stationer ärendetill slut. Ju flerärendefrån börjanhandlägger ettettsamma person
Handläggningstiden,blir den totalahandläggningskedjan,desto längremåste ipassera

därför ned. Fler behöverspecialisering bör brytasökar. Funktionellväntetidemaattpga
kompetensorrtråden.få bredare

elektroniskkalkylprogram,datorteknik Ordbehandling,småskalig och flexibelNy post,
fortlöpandeKBS introduceraskunskapsbaserade osvinformationsförsörjning, system

på integre-BiträdesuppgiftemaBabbagds princip. vägverkar för upphäva äroch attatt
påspridsdärmedinregistreringsarbetethandläggarbefattningama. Det belastandeiras

ordbehandlinhandläggarnafårförsvinner dåutskriftsarbetenflera händer. Monotona g
användasbetydligtbiträdena kansinasjälva skriver Den utgöroch manus. resurssom

snabbt och besvarargeneralisthandläggareomskolas tillbättre, kan de sorterart somex
informationunderstödjasarbetekanhjälper kunder tillrätta. Derasärenden somsamt av

dåExperthandläggamakan ägnaregister via datorerna.fram från databaserochhämtas
i derasarbete.generalisthandläggarnaunderstödjade komplicerade fallensig samt

Även börjarlöpandebandsvårdenreaktion påförändringar. Sompå vårdornrådet sker en
börjatomvårdnad, harvårdftlosofi, primär görafram.alternativa former Enväxaatt ny

skall ipatientensbehovhelhetstänkande; sättasvill åstadkommagällande. Mansig ett
inflytandeskall fåkontaktenpatientnära störreden personal har denoch ettcentrum som



vården. Man arbetar i vårdlagöver och istället för springa från sal till sal haratt runt man
hela för några få patienter. Vårdarna skall planeraoch följa hela frånansvaret processen
intagningen patienten till utskrivnin Arbetet blir omväxlande och innehållsrikt,av gen. mer
belastningamaminskar kroppsarbete med planerandeoch intellektuelltattgenom varvas
arbete. Och inte minst viktigt, patienten får människovärdig behandling.en

Rationaliseringsvinnare -förlorareoch

Det talasmycket förändring, i praktiken har arbetsorganisationemasällan hunnitom men
till de förutsättningarna. Det saknassystematiskadata det arbetsorgan-anpassas nya om

isatoriska läget i svenskatarbetsliv. Pånågra teknologiska spjutspetsarbetsplatser har
nått förhållandevis långt vad gäller uppgiftsintegration. Några sådanafall har stude-man

Lundqvist 1988:a. Nyheter såsomgruppoxienteradevårdformer,rats. flexibla tillverk-
ningssystem ofta framväxer öar i traditionell verksamhet. Nytt och gammaltosv, som
existerar många gångersida vid sida i lokal eller i Vissa förändringarvägg vägg.samma

resultat medvetnaär satsningaroch har dokumenteratsi form praktikfall exempelvisav
inom Utvecklingsprogrammet . Andra har vuxit fram och sprids via hörsägen.spontant
De tempobetonadearbetenahåller på rationaliserasbon, fördröjsatt men processen av
olika skäl. Det kan sig uppgifterröra har blivit automatiseratöver när ellerom som man
uppgifter svåraeller olönsammaär eliminera med teknikens hjälp. Arbetskrafts-som att
tillgången avgörandeförär tempoarbetenasöverlevnadsförmåga.Om det ståren reservav
korttidsutbildade kvinnor till förfogande ökar livslängden.

Arbetsorganisationen kan inte isolerad från de arbetandeskrav och anspråk.Förses att en
arbetsorganisationskall fungera krävs inte bara produktionsapparat ocksåmän-utanen
niskor villiga utföraär arbetsuppgifternaifråga. l-lur har den gamla modellenattsom
kunnat överleva så länge En anledning det funnitsär korttidsutbildadeatt en reserv av
kvinnor med mycket låga anspråk, vilka mångahar varit glada överhuvudtagethaav att
fått lönearbete.Det kvinnorna tillär övervägandedel befolkarett de enkla repetitivasom
arbetena.De fysiskt lätta tempoabetenahar speciellt lämpade för kvinnor.ansettsvara
Så på 70-talet lokaliserade industrier sådan till där behövdesent som art orterman av man
kvinnoarbeten.

En mängd studier visar hur subtila mekanismer verkar för kvinnor och imänatt sortera
arbetslivet. T Baude 1989, Fürst 1985, Lindgren 1985, 1985,Ressner Wikanderex
1989. Kvinnor obönhörligt hamna i rutinarbetena och bli kvar där tills de slåssynes ut.
I praktiken tvingas många hoppa från tempoarbetetill tempoarbetei takt med dessaatt att



gråzon mellan arbetelätt iblivit arbetslöshamnargångrationaliserasbort. Den ensom en
arbetsmarknaden. Daviessåsmåningom från denförsvinnerarbetslöshetoch öppnaoch

nämligen betraktasrutinarbetande kvinnorna1988,Gonäs 1989. DeEsseveldoch synes
avanceradearbetsupp-teknologisktFör deicke-utvecklingsbar restgrupp. nyaensom

arbetskraft i åtanke.heltvanligtvisgifterna har arbetsgivarna en annan

1988:b.Lundqvistmönsterkortstillverkning förändras.exempliñeras hurkanDetta av
tillverkning,flödesorienteradtraditionell fabrik visadestudieEn somvar upp-enav en

laddning, till-arbetsuppgifternabestodHuvuddelentjugofemtaldelad i avett tempon. av
noggrannhet, hand-maskiner och krävdei olikalossning kortämnenpassningoch gottav

kontrolluppgiftema däremotAvsynings- ochståendeoch gående.mycketlag varsamt
personalintensivoch kvinno-Verksamhetenoch synlcrävande.stillasittandeextremt var

dominerad.

lokaliserad till Imönsterkortsfabriken skulleDen gamla ersättas ort.en annanav en ny,
informationsbroschyren kunde läsa:man

robotar ochteknik laser,Produktionen kräverbygger framtidens fabrik.....Vi ny som
nytänkandeblejfektivare. iflöde, snabbare och Ett.Helautomatisktdatorer... a

Robotar deför den fabriken. övermaterialflödet, känneteckenär monotonatarnya
snabbareochSamtidigt innebär automatiseringenihanteringen.arbetsmomenten

kemiskavätskornaför analys delaboratoriumeffektivareproduktion. Ett avancerat av
nd våra högt ställdafinns fabriken. Forkvalitetskontroll kommer ioch attattt

inbyggda Först mönster-kvalitetsmdl finns flera kontrollmoment i avsynasprocessen.
elektriskakonrtolleras kvaliteten islutligenoptisk metod ochkorten test.genom en ---- --

omrddet.pd processtekniska Ettarbetskraft det-omrddetfinns yrkeskunnigI X redan
special ochfack-medarbetaredesyfte blivandefortbildningsprogram planeras i att ge

omställningen...krävs förkunskaper som

frånförändrasproduktionsprocessi slagkanpå hurtypexempelDetta är ett manu-ett en
Kvalifrkations-automatiseradövervakninstyrningellt rutinarbete till och process.g av en

utbildadeyrkesutbildning sökerförändras. Istället for kvinnorkraven utan man nu
processtekniker.

arbets-hindrar förändringarbetskraftbristen på på utbildadframhålls iblandDet avatt en
bibehåller denorganisationen. NC-bearbetningmedexempelvis maskinverkstäderI man

såmaskinövervakareinstruktörer ocharbetsorganisationenmed ställare,traditionella
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länge endasthar icke-yrkesutbildade, främst då kvinnor tillgå Istället föratt attman
integrera uppgifterna blir den maskinpassningen kvinnornas medanlott,monotona
programmeringen och riggningen utförs de manliga yrkesarbetama.av

l många industrier upplever sig ha brist på yrkesarbetareoch människor villstorman som
åta sig kvalificerade uppgifter. Istället för tillämpa kollektiva lösningaratt ut-mer som
vecklar rutinarbetet, bilda arbetslagoch tillföra dessauppgifter följert atte x som av
exempelvis tekniska förändringar, tenderararbetsledare istället befordra enskildaattm
anställda uppvisar förhållningssätt det gäller kvinnor. Som tidigarerätt ävensom
diskuterats krävs förhållningssätt rakt rutinarbetets, talar oftaärett motsattnu som man

behovet personal med personlighet. Istället för tålmodig,attom av ny vara noggrann
förblioch vid sin läst, skall plötsligt rörlig, flexibel initiativrik.och Istäl-man nu vara

let för på order, skall självgåendevänta Att befordra enskildaatt man vara personer
visar framfötterna följa minsta motståndetslag. Man eller sigär att vet tror veta attsom

rutinarbetama kommer nej. De upplever uppgifter på sigsägaatt att tanya som mer
arbete, få betalt. Det räcker bra det är, brukar I föreställ-säga.utan att mer som man
ningsvärlden ingår inte det arbete har skulle kunna utvecklas och bli stimulerande.att man
Man har inget yrke dåoch det bararutinjobb står till buds.För fåär att ettsom
intressant arbete,krävs bådeutbildning och byte arbetsplats, Etttror annatav man.
problem beståri bristen på överblick och dålig kännedom vad andra inom företagetom
sysslarmed. Det i alla fall klarar.gör En bättre strategipå sikt ärvet attman nu man man

eventuellt initalmotstånd, successivttillföra rutinarbetama uppgifter, såatt, trots attnya
de skolas in i förhållningssätt.ett nytt

Arbetsledare har olika förväntningar kvinnorna respektive i produktio-männenrn
förväntningar ofta förstärks respektive köns förhållningssätt ochnen, egetsom av age-

rande.Relativt både ochmännen kvinnorna sig själva från utveck-utestängs utestänger
ling och befordran. Man befinner sig i cirkelond svår bryta. Kvinnor harär atten som
svårt beträdamansdomineradeområdenoch svårt komma i exempelvismänatt att
kvinnodominerade vård- och tempoarbeten.De kulturella mekanismemaverkar olika;
kvinnorna hålls kvar, medan skjutastenderar uppåt i organisationen.Arbets-män att
kulturerna med andra ord effektiva sorteringsmekanismeroch hinder för förändring.är
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industriarbetet.Kvinnors och detkompetens nya

utvecklats i övriga lev-till arbetslivet,medför kompetensSåväl kvinnor män somsom
i allmänhetyrkesutbildning. kompetensofta formell Deras ärnadssfarer. Kvinnor saknar

och i rollernasocialisationsprocessenförvärvad under iinformell och uppväxten som
inom vård ochVissa arbeten,dubbelarbetande.hemarbetandeoch ttyper omsorg,exav

speciell kompe-de besitter någonlämpadeför kvinnor, intespeciellt attpgaansesvara
kvinno-egenskapema. kompetensde Denför de ha rättaatt somtens,utan anses

därmed inte erkänd.mångagångerdold ochkräverarbetena är

dekvalifikationsmodell synliggör1986 utvecklatharAndreasenoch Jörgensen somen
föra överihar möjlighetkvalifikationer kvinnorkvinnospeciñka attsom gruppsom

kvalifikationer kvinnorkortfattat, så deuttrycka det mycketlönearbetet. För äratt som
till sin använd-organisering och innehåll generellahemarbetetsbrukar tillägna sig genom

Kvinnor fostrasbehovsorientering.förmåga planering, flexibilitet ochning. tillDessaär
också förmåga till empati. Attrelation till familjen och utvecklartill i taatt ta ansvar

Andreasenochkvinnor för i lönearbetet,kvalifrkation överär menarsomansvar en
viljan åstadkommasig olika uttryck;AnsvarskänslankanJörgensen. ärett attta en

flexibilitet ökar dessutomFörmågantill planering ochkvalitativt god arbetsprodukt.
ställs på kvinnorna i dubbelarbetet.de krav somgenom

demodellen och har empiriskt studerat1989 utgår från den nämndaGunnarsson
industriarbete, det finns frihets-i kvalificerat därkvinnliga kvaliñkationemas användning

kvinnor för helheten,Bl framkomgrader i arbetsorganisationen. störreatt tar ansvara
också om-systematiskt.Hon konstaterarsin arbetsinsatsoch arbetarförplanerar attmer

imellan-mänskliga relationer tillsig i allt frånsorgsrationaliteten uttrycktar omsorg
bemärkelsentill iuttryckt i skyddsarbetetochmänniska- maskinrelationer en omsorg

välarbetsplats 46. Detförhållande till maskiner ochrenhållning, städning i ärt exs
utrustningen Intemaskinellakvinnor brukar hanteraden än män.känt att varsammare

generellai praktiken på dessaockså kontorsarbetet byggerindustriarbetet,bara utan
kvalifikationer.

i framtidens arbets-bli allt användbarkvinnlig kompetenskommerFaktum är attatt mer
förhållnings-generellaochkvaliñktionslaav tillFörändringen går från specifikaliv.

kvalitetsmed-systematisktoch analytiskt,arbetamässiga, kunnatyp att ta varaansvar,
gäller synlig-i kvinnokraften, detflexibel. finns potentialoch Det attstorveten somen
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tillvarata.och Det slöseri förvisagöra kvinnor till tempoarbetenaär och låta dematt
hoppa hagepå arbetsmarknaden Davies och Esseveld cit.op

Strategier för förändring.

Det historiska arvet.

Det sekel genomföra denvetenskapliganärmare arbetsledningensidéer fullttog ett att ut.
Kapitalrationaliseringens idéer börjadevinna instegredan på 60-talet, det dröjde när-men

20 år innan de fick bred uppslutning i vårt land. Hittills det produktionenärmare en som
stått i under 90-talet berörs områden inom företag och förvaltningar.centrum, nya
Tjänstemannagruppemakommer sannolikt stå i fokus tidigare.sättänatt ett annat

Många företag och myndigheter fortfarande kvar i taylorismensär medanandraärgrepp,
på mål. Arbetskraftstillgångenväg synnerligen betydelsefull, förär möjlig-mot nya
heterna påskyndaeller förhala omställningsprocessen.Tempoarbetet lever fortfarandeatt
kvar. Påmånga arbetsplatserär genomfört kapitalrationalisering ochtrots attman, man
automatiserar, formellt kvar gamla tayloristiska arbetsorganisationenfaständen in-är
effektiv. Det finns också spjutspetsarbetsplatser där på ökadär väg motman sam-
verkan och uppgiftsintegration. Vägen framåt snårig, förändrarär inte arbetsorgani-man
sationen finnsDet många hinderöver natt. atten passera.

Arbetsrotation har ofta fått bli patentlösningenpå hur skaparomväxling i repetitivaman
arbeten.Tyvärr har arbetsrotationmestadelsinneburit växling mellan flera ensidiga
arbetsuppgifter innehållsligtoch inte tillfört någonting. l stället för omväxling har rota-
tionen inneburit ytterligare belastning. Den har försvårat bådemöjligheterna bibe-en att
hålla ackordetoch psykologiskt kompenseramonotonin exempelvis dag-att genom
drömmeri. För med organisatoriskamedel kunna förbättra abetsvillkoren krävs deatt att
tillförs intellektuella och problernlösandeinslag. Arbetsuppgifter utförs på andrasom
nivåer i organisationen, arbetsledare,planerare,beredare måsteintegrerasmedtav ex osv
uppgifter i produktionen.

Arbetsvillkoren förbättras emellertid inte bara förändrad arbetsorganisation.Det ärgenom
inte lösningen på alla problem. Som vi har kunnat iaktta har organisatoriska förändringar
bådeunderstött och understötts teknikutveckling. För eliminera belastandearbets-attav

Överhuvudtagetkan det nödvändigt med automation. krävsmoment nytän-tvara ettex
kande vad gäller bådeprodukters och anläggningarskonstruktion.
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arbetsorganisation.flexibelBehovet enav

både ochproducerapåkravställs idag sättetkonstateravi kunnatSom att varornya
producerastandardiserattilllångsamt,skifte från producera atttjänster. Det är attett

förverkligaförsöktidealet harförstnämndaDetkundanpassat.varierat ochsnabbt, man
mekaniskocharbetsuppgifterdefinitionstriktarbetsdelning,hjälpmed enavav

organisation.

Helaannorlundaarbetssätt.helttjänster kräverframställa ochDet sättetatt varornya
distributiontill tillverkning,kundkravFrån idé ellersnabbashåller på att upp:processen

Helhetensnabbare.Flödet går alltbetalat.kunden haroch fram till dessförsäljningoch
flexibilitet ochsamtidigt det krävstidigarepåi sättänkommer ett annat somcentrum

flödes-Funktionstänkandetuppstår. ersättsproblemför lösa de ettsamverkan avatt som
organiska ochbliarbetsformemaintegrerasochtenderararbetsuppgiftertänkande, attatt

gränsöverskridande.

produktdel,produkt ellerhelärende,tillverkahandlägga heltskall klaraMan ettatt en
mångkunnig.förväntasbreddasochYrkesrollenpatientenvårda hela varamanosv.

vilketdimensioner,får ocksådelar. Arbetetnågot sinaemellertidhela utöverDet är nya
social kompetens;Samverkankräverkunskap:annorlundapå kvalitativtinnebär krav

ochHelheten kräverbehovsorientering;lyhördhet ochKundkontakt kräver systemsyn
Stömingshävning iprinciper,sambandochbakomliggandekunskapibland avan-om

experimentellkräverkomplexaoch styrninganläggningarceradetekniska processerav
analytisk fömtågaoch osv.

och skapadetaljplanera sitt arbetekunnasjälvstyrande,dvs självamåsteArbetslagen vara
verksam-i löpandefatta beslut denha befogenhetframförhållningtillräcklig attsamt

fåoch riskerar iställetfördröjnineffektivtfår svårt verkaAnnars attheten. utanatt garman
buffertroll.stressigen

arbetsorgartisationkarakteriserar godVad en

verksamhet. Imänniska ellersig frånisoleratinte betraktasArbetsorganisationen kan vare
förmål påverksamhetensmänniskanskrav ochförenasarbetsorganisationgod etten

utform-fåttverksamhetenskravviHittills detproduktivtbåda är styrasätt. sett somsom
fysisk ochprisetsig tillhar fåttMänniskanarbetsorganisationema.ningen avanpassaav

till ratio-komplementnödvändigarbetetVisionen det godapsykisk ohälsa. är somom
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naliseringsmodellema, så människors behov kan tillgodoses utfominingenvidatt av
arbetsorganisationen.

Nu det dags erkänna vi innerstvad alla inne och vad arbetslivsforskningenär att vet som
visat för länge sedan,nämligen arbetsuppgiftemaskaraktär det väsentligasteföräratt
arbetstillfredsställelsen. uppgiftAlla behövervi bita i, så vi får vånanvändaatt atten
huvud och lösa problem. vi skall bli tillräckligtFör stimuleradeoch känna moti-att oss
verade arbetamåsteyrkeskunnandetständigt fördjupas. Lärande sker inte enbartatt

utbildning, också erfarenheterde Arbetsorganisationen börgör.utangenom genom man
därför utformas så främjarden lärandeoch utveckling.att

Visst har vi också behov sociala kontakter eller att komma och träffa folk, såutav som
många i rutinarbeten brukar frågor viktigtvad i arbetet.Men vadär ärsvara om som

fårdet beslutsfattareoch inte vilja lämna arbetet arbetsdagennär ärexperter attsom ens
slut förJo, arbetsuppgifterna såstimulerande, känner och uppleveräratt ettman ansvar

någothar personligt tillföra. Kompetensen kontinuerligtväxeratt att attman genom man
införställs svårareuppgifter eller utmaningar. Man får och respekterasförstatusnya

sin expertis.

Arbetsorganisationema synnerligen ojämlika. fåtal fårEtt rika tillfällen utveckla sinär att
kompetens. Oftast ocksådenna användbar utanför arbetet; får ocksåär även tman ex
lättare hävda sig samhällsmedborgare.Denna medalj har också baksida,att som en som
kan för många krav konflikter mellan arbeteoch familjeliv.stress, samtvara

Andra får hålla till godo med själsdödanderutinjobb, det omöjligt identifieraär attsom
sig med och känna stolthet stället för fåI användasin kreativitet lösaöver. att att utma-
nandearbetsuppgifter, går kraften initiativförmåganoch psykiskt försöka kompen-att

monotonin. Det blir viktigt i arbetet kringfaktorerna; med arbets-ärsera som samvaron
kamraterna, bra arbetstider, trevliga Istället för lära föra sinsigpausutrymmen attosv.
talan, får lära sig bli tålmodig, ñngerfärdig.och Rutinarbetet fåattman noggrann ger
möjligheter till utveckling och anspråken arbetetjusteras i förhållande därtill: Att man
skall sysse1satt;Att det inte långtråkigt; Man måsteförsörja sig, något måsteärvara

göra typiska intervjusvar. Till sist kapitulerar inga andramöjlig-ärman man, serman
heter blir det viktigaste få behållaarbetet.att

Rutinarbetare fått möjlighet arbetamed utmanandeuppgifter ändrar sinattsom mer syn
och får högre anspråkpå arbetet. kvinnaEn mönsterkortsarbetaretröttnade ochsom var



fick datajobb. beskriver förändringen så Tidigare då hadeackordsjobbHon här: jagett
betyddekamratskapetallt. tycker arbetet jättekul; fdr lära sakerNu jag jag migäratt nya

fårhinner aldrig bli roligt tänka ochhela tiden..... Det rutin.... Det är när man se manom
klarar det. kvinna utbildade sig till verktygsmakare.På frågan vad honEnav annan om

det viktigaste i arbetetsvaradehon: Att tänka och Att lösasig.anstränganu ser som
problem. kan lösa själv, måsteMan inte dem diskutera fram tillsammanssigutan man
med arbetskamraterna.Attityden Påhjälpsamhet. kretskort självklara,är grejornavar man
behövde hjälp.inte

Slutsatsenmåstebli den allra viktigaste måttstocken det gäller bedömanäratt att om
arbetsvillkoren produktiva från individens synpunkt huruvida de möjligheterär är attger
lära och utvecklas. Det räcker inte med eliminera belastningarna.förnytt att att vara
stimulerande måstearbetsvillkoren också utvecklingsbefrämjande.vara

Några riktlinjer för arbetsorganisatorisk förnyelse.

Vi måsteutgå från dagensverklighet, vårt historiska vi förändraskall arbets-närarv,
villkoren. på flexibelKraven arbetsorganisation inrymma möjligheter skapaatten synes

god arbetsorganisation.Nu gäller det försöka utnyttja potentialen i ratio-deatten nya
naliseringsbehovenoch utforma arbetsorganisationer bådeeffektiva verksam-ärsom
hetenoch utvecklingsbefrämjande för de människor skall befolka dem.som

En mycket angelägenuppgift blir eliminera restarbetena,dvs tempoarbetenoch biträ-att
desuppgifter. uppfyller ingalundaDe kraven på god arbetsorganisation.På sikt deären
inte heller effektiva för verksamheten. lämningar frånDe rationaliseringsstrategiutgör en

Ärpåhåller Här bör påskyndaomvandlingsprocessen. intedettaöverges.attsom man
möjligt kan lösningen istället bli stimulera uppbyggnad attraktiva verksam-att att av mer
heter, så de arbetande,speciellt kvinnorna på småortemafår alternativ. På såvis böratt

fåkunna till stånd självsanering.man en

också angeläget stimuleraDet arbetsorganisatoxiskutveckling på spjutspetsarbets-är att
platserna där redan har kommit bit på så får förebilder ochväg attprocessen en man
referensexempel för andra vill förändra.som
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följer några riktlinjer.Här

Bryt ner:
effektiva informationsvägar.Hierarkin skapakorta ochsamt-

Funktioner och flödesinrikta verksamheten.-
Gränsernamellan kontor och verkstad..-

Bilda :
Sammanhållna enheter längs flödet.-
Arbetslag kring dessahelheter.-
Goda för vertikal samverkanikontaktvägar och skapaförutsättnngar organisationen.-

Bnedda:
Befattningarna integrera uppgifter, inskrift utskrift,och administrationatt tgenom ex-

och produktion, hela ärendet, osv.

in:Bygg
Inflytande: Målstyr och delegerabefogenhetertill arbetslagen.Initiera mål och medel--

diskussioner. Försök formulera mätbarhetskriterier for verksamheten.
Lärande i organisationen möjligheter till problemlösning och tillgång tillgenom-

successivt svårare uppgifter.
Lärande samarbete erfarnaremed kollegor.genom-
Karriärstegar, dvs möjligheter till befattningsutveckling kombinerad med utbildning.-
Rätt teknikstöd, så fålätt kan information, administrera, analysera,sons att man-

beräkna, skriva osv.
Tillräcklig grundbemanning, så finnsdet delta i utbildningar, konfe-att utrymme att-

handledning, föräldrarledigheterrenser, mm.

Motkrafter i förändringsarbetet.

Det finns förvisso förändringstryck, också mängd motverkande faktorer.ett men en
Förändringsresultatet också beroende de berörda handlar. Ratio-hurär av grupperna
naliseringstrycket kommer framöver sannolikt mellannivåema iläggas organisa-att
tionspyramiden. Många de tjänstemannauppgifter taylorismenskapatsav som genom
försvinner planerama, tidsstudiemännen,beredama,biträdena. Hur mellan-reagerar;
chefer och arbetsledare måstedela med sig sina befogenheter,handläggaresom av som
får betjäna sig själva, rutinarbetare sig och inte vågar prövaanpassat nyttsom osv.
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revirbevaknin potentiella motlcrafter.Fackliga bevara-strategieroch exempel andraärg
FörhållningssättetLikaså arbetsgivare inte vill eller vågar på sin personal. ärsatsasom

ambivalent hos många inte riktigt vad slutresultatet blir.Man vetgrupper.

motståndövervinna förändringar.Att och lyckas med

Satsapå lokalt utvecklingsarbete Förutsättningarnaför förändring skiftar, här följermen
några allmänna riktlinjer.

Satsaordentligt; tid och resurseravsätt-
Utbilda tekniker, ekonomer dvs de traditionella rationaliserama och personal--

avdelningarna i arbetsvetenskapli frågorga .
Låt dem sedanarbetamed medvetendegöra de berördai sina organisationer.att-
Låt dem skisseraForändringsmöjligheteroch låt personalendiskutera gamla och nya-

roller utifrån dessa.Utveckla konkreta målbilder den arbetsorganisationen.Varvaav nya
diskussionerna med med utbildningsinsatser och dem behöver stöd.extrage som

Skapautvecklingsmöjligheter för alla berörda.-

Om de berördaaktivt deltar i utvecklingsarbetetskolasde samtidigt in i förhåll-nya
ningssätt.

Det börjar fram arsenal exempel på medvetetförändringsarbeteväxa en av som genom-
förts i arbetslivet och dessakan dra många lärdomar. Förändringsprojekt börute av man
dokumenterasoch samlas i databas.Förebilder och referensexempel oerhörtärtex en
viktigai förändringsarbete, särskilt inställningen ambivalent.ärsom



18

Referenser.

Andreasen, K och Jörgensen, 1987:E. Hvem sagdekvinder svage Om kvinderser -
kvalifikationer. Kulturgeograñske haefters skriftserie 17. Köpenhanm.
Baude, A. 1987:Kvinnoarbetsliv. Visioner ochforskning för bättrem arbetsliv.ett
Arbetslivscenrum.
Baude, A. 1989.Kvinnorna livsmedelsindustrin.i Dolda strukturer återskapandeoch

Preliminärt Arbetslivscentrum.processer. manus.
Björkman, T och Lundqvist, 1981:K. Från MAX till PIA. Reformstrategier inom
arbetsmiljöområdet. Arkiv, Lund.
Björkman, T och Lundqvist, K. 1986: Yrkeskunnandeoch datorisering. Statskontorets
småskrifter 13.
Björkman, T och Lundqvist, K. 1989:Styra eller styras Om deltagande i
utvecklingsarbete. Brevskolan.
Björkman, T och Wiberg, 1990:A. Kontorskomplexet. Carlssons bokförlag.
Conradsson, B: Kontorsfolket. En etnologisk studie livet på kontor, Nordiskaav

handlingar 108, Stockholm.museets
Davies, K och Esseveld, 1988:Att hoppa hage t den svenskaarbetsmarknaden. En
studie arbetslösa fabriksvinnor. Tema Nova.av
Ehn, B. 1981: Arbetets flytande fabriksstudie,gränser Prisma.en-
Ehn, 1981: Arbete och kvinnoroll fabriksstudie, Tema Nova.en-
Fürst, G. 1985: Reträttenfrdn mansjobben, Sociologiska institutionen, Göteborgs
universitet.
Fürst, G. 1987: Arbetsmarknadskrafter och könssegregation Hellberg, och Månssonur

Sociologerred på arbete, Arbetslivscentrum.ser
Gestrelius, K red. 1989:Befattningsförändringar, kompetenskrav, utbildningsbehov,

85 i serien Pedagogisk orientering och debatt. Lärarhögskolannr i Malmö.
Gestrelius, K red. 1989:Arbetsuppgifter, kompetenskrav, utvecklingsmöjligheter, nr
87 i serien Pedagogisk orientering och debatt. Lärarhögskolan i Malmö.
Gonäs, 1989:L. frågaEn kön. Arbetslivscentmm.om
Gunnarsson, E. 1989.Kvinnors arbetsratiønalitet och kvalifikationer. Arbetsrapport 6nr
i Qvist-projektet. Arbetslivscentrum.
Henriksson, 1989:ViljaB. Våga Lära. Erfarenheter utbildningsmodell. Statensav en
fömyelsefonder. Arbetsrapport 1989.nr
Jones,B och Scott, 1987: Flexible Manufacturing Systemsin Britain and the USA.
New Technology, Work and Employment, sid 27 36.no -
Jämfo: Kvinnor i arbete. 1988 :Rapport 12.monotont nr



19

Schumann, 1984: Ende der Arbeltsteilung Rationalisierung derKem H och M. Das in
Industriellen Produktion. Verlag Beck, München.

fl1986: Arbetsupplevelse utbildningssyn hos icke-facklärda. GöteborgLarsson, ochm
Studies in Educational Sciences57.

G. 1985:Lindgren, Kvinnor, kamrater, kollegor, Sociologiska institutionen. Umeå
universitet.

1988:a: CADCAMLundqvist, K. Industriarbetets Studier ochflexiblarenässans. av
tillverkningssystem. Arkiv forlag Arbetslivscentrum.och
Lundqvist, K, 1988:b: Automationen bryter traditionen Om gamla och nya
förhållningssätt till industriarbetet Teli Nynäshamn. förlaget.vid i Allmänna

omvårdnad. vården.Lundqvist, K, 1990:Primär arbetsätt praktikfallEtt inom Ettnytt
från medicinsk vårdavdelning. Ingår i kommande delrapport arbetsorganisationen en om

lönefonner från LO:soch demokmti- och inflytandeutredning.
1985: dolda Rabénoch Sjögren.Ressner,U, Den hierarkin.

förlaget.Stjemberg, T, 1989: Kompetens Fokus. Allmännaim
Projektgruppe Automation und Qualiñkation, 1987:Widersprüche der
Automationsarbeit. Argument Verlag, Berlin West.

ÅSandberg, red 1987:Ledning för alla Omperspektivbrytningar företagsledning.i
Arbetslivscentrum.
TCO 1988: någraNya tider, yrken. En antologi Uänstemannayrkeninför 90-nya om,
talet.
Toikka, fl. 1986:K. Development of Work FMS, Skill Basedin Automatedm ur
Manufacturing, IFAC Worksshop, 1986.Karlsruhe, 3 5sept -

arbetsinnehâllUtvecklingsprogrammet 198 8: Nytt bra resultat, SKF D3 fabriken iger
Arbetsmiljöfonden.Göteborg.

LångasjönäsUtvecklingsprogrammet 1988: Kompetensför kvalitet. Teknikrevolution t
pappersbruk. Arbetsmiljöfonden.
Wikander, U, 1988:Kvinnors och arbeten: Gustavsberg 1880 1980. Arkivmäns -
förlag. Lund.
Åström, kvinnoled1986: I kvinnors liv Liber.L. i generationer.treom-



GWIPF1

Till
Arbetsmitiökommissionen
Arbetsgruppen ARBETSORGANISATION

Hur uppmärksammas tjänstemännens arbets-

villkor i svensk forskning

En sammanställning och analys.

Peter Friedrich Gunnela Westlander
1:e forslmingsingenjör professor
Arbetsmiljöinstitutet Arbetsmüiöinsütutet



GWIPF2

FÖRORD

frågaAv titel framgår författarna sökt besvararapportens att en som
Översiktenegentligen fordrar skall till sinett avsevärt större utrymme.

karaktär budskap bidrag grundat till deloch sitt betraktas iett storsom
angelägetförfattarnas erfarenheter vad dagens lägei attäregna av som

med det gäller arbetsvillkor.itu tjänstemännensta när

framställningeninledning beskriver utgångspunkterna ochRapportens
bygger på och diskussion vad svenskagenomgången av

har behandlat.forskningsprojekt under delen 80-taletsenare av

Solna den 5 1990mars
Gunnela WestlanderFriedrichPeter



GWPF

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING
BETRÄFFANDE AVGRÄNSNING TJÄNSTEMÄNTILL

ARBETSLIVSFRÅGORFÖRCENTRUM ALC
LOM-PROGRAMMET Ledning Organisation Medbestämmande
ARBETSMIJÖFONDEN EII URVAL PROJEKT-

FÖRDELEGATIONEN SOCIAL FORSKNING
FÖR MILJÖMEDICININSTITUTET PSYKOSOCIAL

ARBETSMILJÖINSTITUTET

UTVECKLINGSORIENTERAD FORSKNING
Om Utvecklingsavtalet
Utvecklingsprogrammet
MDA-programmet Människor-Datateknik-Arbetsliv
Sammanfattande synpunkter

LÄRANDE FRAMFÖRHÅLLNINGFÖR DEN PEDAGOGISKA-
FORSKNINGENS BIDRAG få

NÅGRA SAMMANFATTANDE SLUTSATSER MED ORIEN-
TERING MOT FRAMTIDEN

BILAGOR



GWIPF4
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INLEDNINGKap

TCO arbets-föranletts önskemål frånFöreliggande haröversikt attomav
arbetsmiljökommissionenARBETSORGANISATION inomgruppen

arbetsvillkor.underlag har fokus på tjânstemännensskulle ettges som
frågorutvärderas utifrån: Vilkaområde bordeberör dettaForskning som

tjänstemännen Vilket värdevad gälleroch vilka problem belysesställs
till aktuella ochforskningen med hänsynoch inriktninghar resultat på

tjänstemannakårenförkommande problem

arbetandeliksom andraföranleds minst tjänstemäninteFrågorna attav
frammanasFörändringentydlig förändring.arbetsliv underdeltar i ett

ochkonkurrensomvärldsberoende: skärptökatför Sveriges del ettav
och inriktning påsektornkonjunkturkänslighet den privatapå större

för tackla dessaoffentliga. Medel nyttjasmåluppfyllelse deninom attsom
ekonomiskaochorganisationsförändringar, datoriseringproblem är

därför vilken mån tjänste-ifråga särskilt intresseEnstrategier. ärav
förändringar.skenet dessaanalyseras iarbetssituationmäns av

länder i övri-och för vissagenerella för västvärldenNämnda faktorer är
snabb och andradock olikaUtvecklingstaktenvärldsdelar. ut-ärga

därför helt tillländerna. Vi begränsargångsbetingelser åtskiljer oss
förhållanden.svenskaforskning om

svenskförutsättningslös genomgångresultatetRapporten är avav en
uppehålleraktualitetsvärde. Viforskning medfondñnansierad visst oss

vill dock in-femårsperioden. Viden sistlidnafrämst vid forskning från
betydelse forhattarbetentidigare attledningsvis någranämna som

det specifika i tjänste-karaktäristik åtuppmärksamhet ochväcka ge en
arbetssituation.männens

moder-Tjänstemannakåren detiarbeten,första Fritz Croners tvåDe är
Rabénoch Tjänstemännenoch Wiksell, 1951samhället Almqvistna
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och Sjögren, 1963. Croner pekar på dragi tjänstemännensett yrkesutö-
vande allmängiltigt ochär oberoende bransch: lojalitetensom till led-av
ningen och solidaritet med organisationens officiella målsättning.
Tjänstemännen ledningens förlängda Croner behandlarvar en arm.
tiden innan den fackliga aktiviteten bland tjänstemännen sigväxte star-
kare.

Detta skedde årtiondet därefter. Det blev då angeläget lyfta framatt
tjänstemännens villkor sådanai aspekter kunde förtydliga brister isom
arbetssituationen och på olikasätta tummen arbetsmiljöfaktorer densom
fackliga organisationen kunde kring väsentliga.enas som

De andra arbetena inte minst därför viktigaär Gunillasom att nämna är
Bradleys Arbetsmiljö och tjänstemän TCO 1974. medförf.rapport, K.
Börjesson och M. Lundgren och Yrkesroller och livsmiljö, psykosociala
aspekter på tjänstemännens arbetsvillkor och arbetsmiljö Wahlström
och Widstrand, 1979. Bradley de förstaär svenska forskarnaen av som
framhållit de psykosociala faktorerna och dessas specifika innehåll just
för tjänstemän och fortsatt forskningsin dettainom TCO hartema. i an-
slutning därtill giort rad breda undersökningar statistiskt- sociolo-en av
giskt slag for slagkraft denatt åt psykosociala arbetsmiljön.ge
Tjänstemännens arbetsmiljöer. Arbete. Hälsa. Välbefinnande.
Wahlund, I., Nerell G. TCO. Stockholm 1976.

BETRÄFFANDE AVGRÄNSNINGKap TJÄNSTEMÄN.TILL

En avgränsning till tjänstemän låter sig enklast fastagöra att tagenom
på facklig tillhörighet. Pjänsteman skulle då liktydigt med TCO-an-vara
sluten arbetstagare. Den yrkesverksamma arbetskraften fördelar sig där-
med på följande tabell Siffrornasätt, tjänstemännensäger attse upp-
går till halva antalet LO-anslutna och fyra gånger såär SACO-stort om
SR anslutna. Pill TCO-kollektivet hör dessutom ytterligare icke-yr-10 %
kesverksamma.

De skilda arbetsvillkormest inrymmes dennai tjänstemanna-stora
De yrkesverksamma fördelar förbundsig på skiftandegrupp. storleks-av

ordning och med varierande könssammansâttning se tabell 2.
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på olika arbetsmarknadssektorer.Tabell Fördelningen tiänstemänav
årsskiftetUppgifter för 8889

ochenskildtabell fördelning statlig, kommunal tjänst iUr Yrkesverksamma: på205.
årsbokSCB.Statistisk 1990:

SACO-SRICOID
258.448 109.798Statlig tjänst 209.930
315.585 71.872Komm. tjänst 636.273

62.768Enskild 564.596tjänst 1.429.517
yrkesutövare 7.742Fria

252.180Totalt 1.138.6292.275.720

stiftelser har förts till enskildMedlemmarna statliga bolag och tjänsti

ICO-förbund Uppgifteroch andel kvinnorTabell Antal tjänstemän2. per
årsskiftetRir 8889

kommunal ochenskild ifördelning statlig, tjänsttabell Yrkesverksamma: påUr 205
SCB.Statistisk årsbok1990

AndelN
kvinnor

i%

central- 1259.68] 52Tjänstemännens
TCOorgansation.

89Apoteksti fbd 6.801
Arbetsled fbd 88.259 6
Bankmanna fbd 5752.436
Facklärartbd 98.707 72
Folkhögsk lirar flod 1.953 33

ibd 47Försvaretsciviltj 13.410
Försäkr fbd 20.273 47q
Handelstj fbd 121.763 61
Hälao-ochsjukv :bd 97.751 79
Industri fbd 37300.607
Journalist md 15.426 31

fbd 184.548Kommunaltj 69m
Låraribd 73.644 69
Oñiceramas riksfbd 14.886 0
Polis fbd 1021.150

fbd 28Skogs-och lantbrukstj 2.023m
Statstjinst fbd 127.431 61m 43Teatertbd 6.044
TCO: studerandeföreningar 5.163
Tulltjänst fbd 285.567m
Yrkesmusiker fbd 1.750 24
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De förbunden tjänstemännens höga förekomststörsta kommunalianger
statligtjänst, tjänst, industrisektomi och handel. kvinnligi En majoritet

finns flerai förbund: apoteks-, facklärar-, hälso- och sjukvården, kom-
munal forvaltning. manligEn tydligmajoritet i arbetsledarforbundet,är
i officers- och polisverksamhet.

Inom industrin har antalet manliga tjänstemän enligt siffror från 1987
sjunkit sedan 1982 med medan7.000, antalet kvinnligaöver tjänstemän
ökat med knappt 1.500 se tabell SCB. Statistisk190 i årsbokpersoner
1990. Minskningen har skett de flesta industrigrenar.över

Tjänstemännen omfattar arbetande med varierande bara utbild-inte
ningsbakgrund också utbildningsnivå. Denutan socioekonomiskagrova
indelningen folk- och bostadsräkningen använder indikationsom ger en
på spännvidden se tabell 3.

Den fackliga anknytningen till Tjänstemännens centralorganisation som
kriterium påett tjänsteman medför vissa problematt ärman om man

forskareutredare vill studera tjänstemannaarbetets villkor. Mångasom
SACO-anslutna också tjänstemän ordets arbetsmässigai bemärkelse,är
ävenså del LO-anslutna. De frågeställningar tjänstemänen om som pas-

bäst behandla forskningi och där TCO-anslutningen kanatt använ-sar
das definition på tjänsteman sådana berör fackliga kravärsom en som
och fackligt inflytande.

Vi begränsar framställningvår och för vår diskussion på basis av ge-
nomgång fondñnansierade och projekt, forskninsinstitutav program av

verkar for arbetslivets utveckling och enskilda forskningsin-vissasom av
bedömtvi värdefulla för syftet med dennasatser Den valdarapport.som

avgränsningen har vårt uppdrag tecknatstyrts vi i inledningsav-av som
densnittet. Förutom forskning grundarvi våra och slutsat-resonemang

finnspå säkerligen ytterligare arbeten tillfoga, upphovsmanattser vars
förhoppningsvis inte förbigångnasig uppgiftsinutan attser som ser som

ytterligare bidrag till belysningen tjänstemânnens arbetsvillkor.ge av
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Tabell Socioekonomisk indelning sysselsatta: arbetare, tjänstemän3. av
och företagare och övriga.

tabell socioekonomiskindelning SEIUr Förvärvsarbetandebefolkning eñer195. i no-
SCB.vember1985. Statistisk årsbok1990

kv.N %
Totalt 4.285.109 47

Arbetare 461.924.586
varav

facklärda, varuprod. 398.993 28
facklärda, tjänsteprod. 861.382 69

Facklârda, varuprod. 481.616 7
Facklärda, tjänsteprod. 182.595 79

Tjänstemän
1.700.148 51varav

Lägre tjänstemän 654.223 66
Tjänstemän mellanpå nivå 667.405 47

ledandebefattnHögre tjänstemän 378.520 32

Företagare 265.787 26
varav

yrkesutövare medFria akad yrken 6.010 19
exkl lantbrukareFöretagare 167.397 26

Lantbrukare 92.380 27

Övriga 50394.588

yrken med krav mindre utbildning efter grund-Lägre tjänstemän: på årsän tre
skola.

utbildningmellannivå: yrken med kravTjänstemän på på minst årstre men sex
efter grundskola.

utbildning grundskola.yrken med krav efterHögre tjänstemän: på minst årssex

ARBETSLIVSFRÅGORFÖRCENTRUM ALCKap. 3

kommenterar forskning.Vi först Arbetslivscentrums ALC
ALC fyra och delaktighet offentlighar programområden: Styrning i

produktionstekniskverksamhet, 2.Arbetsorganisation, ledning och ut-
veckling, Strukturforändringar och huvudmannen-ägor. Dessutom
har ALC fjärde område inkluderar korta koncisa analyserutred-ett som
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ningsuppdrag vilka led kani for forsk-ett avstamp störresenare vara
ningsprojekt men behöver inte det.vara

ALCzsI styrelse ingår från TCO och dess for-någrarepresentanter av
bund. Krav ställs forskarnapå frågeställningarutgå i haratt attsom

med fackliga krav och fackligt inflytande for befrämjagöra utveck-att
lingen anställdas medbestämmande. skriftI ALC:s För ochav om
tjänstemän, sammanställning forskning vid institutet påpekas atten av
renodlad itjänstemannaproblematik mindre ofta utgångspunkt forär
projekten. Mestadels har forskningen kommit tvärfackliga elleratt röra
flerpartsliga problemställningar. Vissa tjänstemannakategorier har
dock fått särskild uppmärksamhet, de varit starkt berörda da-t ex som av
tateknikutvecklingen. Antingen har det inbördes tekni-rört nya, p g a
kens införande, konfliktladdade relationer mellan tjänstemannakatego-
rier grafiker, journalister, perforatörer; apotekstekniker och farmaceu-
ter; eller mellan arbetsgivar- och arbetstagarpart forsäkringsanställdm
banktjânstemän. harDet handlat vidmakthålla kvalifikationsni-attom
vån, handskas rättvis med minskande arbetsstyrka, få inflytande på
systemutveckling o s v.

Vår kommentar till denna forskning den med säkerhet varitär att
mönsterbildande for hur praktiskt på många håll Sverige hands-iman
kas med liknande problem i samband med införande teknik,t ex av ny
och den sin process-uppläggning och kvalitativa analysansatsatt genom
givit mycken kunskap åtminstone under de årennärmaste ärsom av

praktisk främst fackligti lokalt arbete.stor nytta

ALCzs forskning under rubriken Arbetsorganisation, ledning, och pro-
duktionsteknisk utveckling har haft karaktär kritisk granskningav av
organisatoriska former, och reflexion och nytänkande i riktning motav
avbyråkratisering och därmed givit impulser for praktiskt verksamma.
Tjänstemännen har vanligtvis ingen särställning dessa projekt.i

Bland ALCzs forskning empiriskt, praktiskt orienterad åter-ärsom mer
finns studier olika vård- och därmed knutna arbetsformer offent-inomav
lig sektor. Men här intresset samordning och samarbetepå mel-även är
lan olika yrken på det lokala planet och tjänstemannayrken får sepa-
rat uppmärksamhet.

FOR TJÄNSTEMÄNArbetslrvsoentrum:Enurval arbetslivsfomning OCHOM gjordpaav ar-
betslivscentrum1977-1987.Stockholm1987.
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Ett definiera tjänsteman fasta påprimärtannat sätt att taär att
yrkenyrkesutövare traditionellt tjänstemannyrken.hör till k Medsom s
denna utgångspunkt blikan självfallet facklig hemvist intresseäven av

då fackligai andra och utifrån frågor tar den organi-ett stegmen som
handsationen befintliga eller anade yrkesutövningsproblem Ettom

forskningsprogram ligger gränslandet mellan fackligt perspektivisom
och yrkesperspektiv LOM-programmet. detta deltar flera forskareIär

Arbetslivscentrum.från

LOM- PROGRAMMETKap. Ledning Organisation Medbestämmande4
Arbetsmiljöfonden.inomett program-

Detta med anknytning till Arbetslivscentrum och mednäraprogram pro-
ledare och rad forskare förankrade detta syftari institut,grammets en

till stimulera och forskning och utveckling med inriktninginitiera påatt
ledarskap, arbetsorganisation medbestämmande. formellaoch Den
grunden lades medbestämmandelagen, de medbestämmandeavtali som
träffats för olika sektorer arbetsmarknaden och utvecklingsavtaletpå
mellan LO, SAF och PTK LOM-programmet startades och de1982. 1985
flesta projket kommer underavslutade 1990.att vara

Ett 70-tal företag och drygt offentliga förvaltningar har projekt30 startat
ingår fokus for projekten förändringsarbete.i Iprogrammet ärsom

programmetshuvudfrågor forskningarbete skall kunskapDe två gesom
dels precisering och mötesformer därorganisationsmönsterärom en av

produktions-de anställda kan påverka både löpande och förändringsar-
bete och dels strategier for skapa den önskade organisationsutveck-att
lingen.

uppläggningen uppmärksamhet vidI projekten fäster ut-stor attav man
veckla dialog mel-mötesformer för projektarbete möjliggör öppensom en
lan olika anställda. handlar bred medverkan kringDetgrupper av om en
både utformningen vardagsarbetet andra fora be-och kring vilkaav som
hövs for säkerställa de anställdas medverkan olika utvecklingsarbe-iatt

I alla projekt har efter personalkategoriermångaten. strävat attman
före-kan medverka förändringsarbetet; dvs arbetare, ochi tjänstemän

Wsr pågående LOMöversikt LOM-projket: pá hurdet gát förändraöver vag.Las satten om
arbetslivet.Arbetsmiljotonden.1989.

från LOM.Into Arbetsmiljötonden,1987opublicerat PM.Halvtidsrappon.
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tagsledare.

Man utgår ifrån företagens ökade inriktningatt marknad och kun-mot
der förutsätter decentraliserat beslutsfattande och ökande uppslut-en

ochning hosett varje anställd.engagemang

LOM-projekten gäller olika slags företag och offentlig verksamhet, men
dess bestämdanämnare organisationsmönsterär ochgemensamma
mötesformer där alla anställda medverkar förändringsprocesseni och

forskarna inbjuder till i projektet. Tjänstemännenett avstampsom som
betraktas dessai projekt i relationsin till LO-kollektiv och företagsled-
ning. LOM-ansatsen förefaller kunna bidra till studera och utvecklaatt
arbetsutformningen begränsning till denutan att form arbetsdel-av av
ning utbildning och professionsgränser dikterat.som

Ett problem flera LOM-projekt belyser arbetet möjliggörär attsom ut-om
veckling kompetens, beslutsrätt och sociala kontakter så föruppstårav
den enskilde frågan hur hanhon skall finna mötesformer för kunnaatt
använda denna kompetens till för företagets verksamhet.vunna gagn
Och det situationär många tjänstemän befinner sigen som

I rad projekt studeras utvecklingen plattare organisation för fåmoten att
kortare beslutsvägar, snabbare beslut och decentralisering. Detta för-är
sök betydelse förär tjänstemäns arbetsförhållanden.stor Dessassom av
situation kännetecknas ju oftast slags mellanställning deniav en orga-
nisatoriska strukturen och kommer påverkas ovannämndaattsom av
idéer.

En tendens följs i några projekt den tilltagande använd-ärannan som
ningen kunskap allapå nivåer företageni och vad detta har för in-av
nebörd för organisationen Här handlar det också olika aktörers rollom.
i designprocessen vid utformning fabriker. Ett projekt har tillt syfteav ex

förändra expertrollenatt konstruktörer, produktionstekniker, systemut
vecklare fö vanlig och typisk tjänstemannauppgiñ: oberoende fackligen-
tillhörighet. Denna expertroll innebär öppenhet till synpunktermera av
och förändringsidéer från golvet

.
AMF-projekt87-1398:Ãlvesson,M. Företagskultur,ledningoch arbetsvilkor.Studierav or-

ganisation,ledarskapoch arbete kulturperspektiv.ur
AMF-projekt84-1235:Ekvall,G. Experternaoch fömyelsen.Ett aktionslorskningsprojekt

medsyfte andra innehålletatt I expertrollen.
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projektSammanfattningsvis kan slå fast det finns flera inomattman
LOM-programmet kan intressanta tjänstemmannasyn-som vara ur
punkt. dessa från utveclings-Frågan bara erfarenheter så mångaär om

kommer kunnade olika företagen och förvaltningarnai attprocesser
till generella slutsatser för framgångsummeras mera processerom

eller hänsynmisslyckande i utvecklingsarbete och med speciell tilljust
tjänstemannakåren.

ARBETSMILJÖFONDEN PROJEKTKap. ETT URVAL5 -

Följande urvalsprocedur styrde kommentar till arbetsmiljöfondsñ-vår
nansierad forskning. Utifrån projektbeskrivningama i
Arbetsmiljöfondens under peri0den1982 har såda-projektkataloger 1989-

respektiveprojekt valts där den lämnade informationen tydde påut attna
projekt berör tjänstemannafrågor. Endast projekt under rubriken psy-
kosociala följan-problemområden har beaktats. Denna rubrik omfattar
de områden:

arbetslivsforskning, allmänt-
arbetstider,-
arbetsmiljö och frånvaropersonalomsättning-

produktionstekniktekniskaarbetsorganisation med inriktning på-
förändringar
arbetsorganisation, övrigt-
planerings- och projekteringsprocesser,-
medbestämmandeinflytandefrågor-
arbetslivsforskning, psykosociala områden,-
lokalt skyddsarbete och företagshälsovård-

LOM- och MDA-pr0-Arbetsmiljöfondens såsomprogramsatsningar
grammen behandlas andra kapiteli i rapporten.

detiProjektbeskrivningarna har ofta allmänt hållna vissavarit så att
detfall har med någorlunda säkerhet kunna påvarit svårt ettveta attatt

tveksamma fall val-eller ska kunna handla Itjänstemän.annat sätt om
informationdes respektive projekt för på basisut att annan senareav

kunna bestämmas exakt.mera



13 GWPF

Genomgången projektkatalogen följande resultat:av gav
År Antal projekt
82 5
8384 23
8485 19
86-89 40

Sza 1982 1989: 87-

De utvalda 87 projektens inriktning och frågeställningar bedömdes sedan
utifrån ytterligare informationskällor.några För de äldre projekt som re-
dan hade avslutats och for vilka det finns redovisning Arbetsmiljöfon-i
dens sammanfattningar eller andra publikationer gjordes ytligen
granskning det föreliggande materialet. I projektforteckning överav
samtliga 87 projekt se bilaga 1 har dessa, sammanlagt 36, märkts med
Ik

En rad äldre projekt hade icke lettäven till skriftlig dokumen-nyare men
tation. denAv anledningen valde vi granska sådana projektatt som ver-
kade särskild intressanta tjänstemannasynpunkt. Ansöknings-vara ur
handlingar och i förekommande fall opublicerade slutrapporter till
Arbetsmiljöfonden studerades. Denna andra kategori projekt,av sam-

Övrigamanlagt har24, märkts med . projekt har bara kunna20 bedö-
utifrån de korta projektbeskrivningar projektkatalogernai och fore-imas

kommande fall utifrån vår personliga kännedom projekt.vissaav

Resultatet den beskrivna genomgången de 87är attav ovan av ursprung-
ligen valda projekten bedömdes 31 särskild intressanta, projekt19som

någorlunda intressanta och projekt37 mindre intressanta försom som
vårt uppdrag.

Att vissa projekt bedömts dettai sammanhang mindre intressantasom
beror på tjänstemanna-arbetet baraatt behandlats periñert eller utifrån
sådana aspekter inte betydelse deti här sammanhanget tärsom av ex
forskning tjänstemännens fackforeningsrörelse, allmän medbestäm-om
mandeforskning speciell hänsyn till arbetsorganisatoriskautan fråge-
ställningar.
Den mindrestora intressanta projekt kan delvis förklaras medgruppen

vårt ursprungligaatt urval basispå projektkatalogen har varitav gene-



GWPF14

också med det framförallt projektansök-i många projektröst attmen
ningar inte går läsa till arbete kommersig tjänstemännensatt attom
behandlas. Dessutom definitionen oprecistjänsteman såär attpassav
det fall projekthandlingar har kunnati vissa först studiumgenom av av-

det verkligen handlar tjänstemanna-arbete.göras om om

kommentarerVåra följer grundar huvudsak de tankegång-sig i påsom
resultat, avsiktsförklaringar har redovisats i de projekt31ar, osv som

bedömdes sammanhangdetta särskildi intressanta.som som

harDessa utifrån den information har haft tillgång till klassi-visom- -
ñoerats olika områden.i sex

Verkligheten studeras i forskningsprojekt med arbetsmiljöinriktsom
ning mycket komplex, medan däremot forskningen ofta inriktar sigär
på bestämda, avgränsade frågeställningar. Den här valda indelningen

försök klarlägga vilken inriktning projekten har där tjänste-är ett att
mannaarbetet diskuteras. Det bör påpekas många projekten be-att av
handlar enbart andra personalkategorier.inte tjänstemän utan även

Chefers arbets- och livssituation dess konsekvenser för medar-samto
betare och närstående projekt-nr 84-0644.
Ledare mellannivå Ledarespå i vårdinriktade organisationer. inver-o
kan på arbete och nedslitning respektivegrupporgaxiiserat omsätt-

personalninga 87-0149.av
Förändringsstress bland samband medarbetsledare förändradei0 or-
ganisationsformer vid teknikinförande 86-0883.av ny
Mellanchefer nyckelgrupp for organisationers framgång ellero en-misslyckande 85-0267.

Experten och fömyelsen. aktionsforskningsprojekt med syfteEtt atto
ändra innehållet expertrollen projekti 84-1235.nr

arbetsorganisation;Interna och mål arbetskultur ochexterna samto
servicekultur skämingspunkten mellan myndighet och klienteri

AMSinom 84-0719.
Organisationsteori, teknisklärande och utveckling 83-0782o
Arbetsmiljökonsekvenser vid datorstödd produktionintegreringo av -organisatorisk spelrum...86-1030.
Organisation FOU-arbetet produktionsorganisation tillämpasnäro av
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Förstudie 85-0331.-Ledning och företagsutveckling exemplet Ericsson. En studie le-i0 -darskap, organisation och medbestämmande 84-1308.

Osynliga kontrakt vårdeni utvecklingsprojekt inom vård ochetto om-sorgsverksamheten Göteborgsi och Bohusläns landsting projekt-
85-1123.nr.

Förändring och identitet-ett aktionsforskningsprojekt kring civilo per-
sonals arbetsvillkor inom försvarsmakten 83-0763.
Strukturomvandling, arbetsmiljöförändringar och kunskapsbehov.o

kanHur bättre tekniskt betingade förändringar arbets-möta iman
miljö och arbete med personalutveckling 84-0356.
Riskgrupper. En studie åtgärder för yrkesgrupper för vilka datao av
tekniken kan komma innebära problem vad gälleratt sysselsättning,
yrkeskunnande eller arbetsinnehåll. 84-0135.

sl l

Kunskapsbaserade datorsystem organisatoriska och psykosocialao -aspekter på införande och användning 87-0225.
Kvixmor arbetsmiljöeri 87-041 l.o nya
Förstudie: CAD-system inom byggnads-, anläggnings- och katter-o
ingsarbete 83-0042.

Yrkesskicklighet, teknikvärdering och arbetslivets förändring pro-
jekt-nr 87-1500.
Ny teknik och arbetslivets villkor tvärvetenskapligt forsknings-ett-83-0132.program
Den teknikens inverkan på arbetsorganisation, arbetsinnehållnya
och arbetsmiljö. En förstudie till utvecklingsprojekt deninomett gra
fiska industrin 83- 1092.
Kompetensutveckingi CADCAM projekt-nr. 83-1113.

kartläggningEn arbetsmiljö hälsa hos motorbranschens tjänste0 av -och arbetsledare. En studiemän fysisk, psykisk och social synvin-ur
kel, med ADB-stöd och processinriktad arbetsmetod projekt-nr 84-
0450.
Belastning, hälsa och sjukfrånvaro i statlig organisation.stor0 en
Steg 86-0790.1
Arbetsmiljöfaktorer grund för frivilliga uppsägningar 87-0160.0 som
Stress hälsa datorförmedlati arbete. En uppföljning efter sju år0
84-0136 .
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Vilka belastningar anställda behov copingsjukfrånva-arbetetio ger av
ro 84-0753.

teknik arbetslivet medicinska hälsoeffekter,Datorisering och i0 ny -arbetsanalys och 86-0344.stress

enstaka projekt behandlarUtöver dessa områden finns det somsex
frågeställningar:andra speciella arbetsorganisatoriskt intressanta

löneformens betydelse och-
det omgivande stöd- och betydelse för tjänstemännensstyrssystemets-
arbetsmiljö.

kan enstaka projekt undersöker sådanaDärutöver nämnaman som
utveckla arbetsmedelverksamheter syftar till för personalattsom annan

betydelse föreller studerar särskilda aspektersom som anses vara av en
arbetsmiljö decentralisering.bra t.ex.

lön fördelningsnormer, jämförelser och uppfattningarRättvis omo -projket-nrlönerättvisa 84-0906.
anställdas arbetsmiljöStöd- och betydelse för 83-0960.styrssystemetso

livsmedelsproduktionen metoder för utvecklingTankearbetet i av eno -decentraliserad planering, samordning och uppföljning, I 83-etapp
1104.

systemutveckhelhetssyn systemutveckling En alternativMot påo en -lingmodell med betoning sociala faktorer 84-0333.på

blir det finns endast få projekt klart uttalat stude-Våra slutsatser att som
framförallt projekt che-tjänstemanna-arbetet och det då rörär somrar

har valt studerafer, ledare och arbetsledare tjänstemän.attsom man
barnomsorgen distriktsche-mellannivå inomTjänstemannagrupper på

daghemsföreståndare, förvaltning med ledningsansvar,fer, itjänstemän
studeras undersökningavdelningschefer socialförvaltningen iinom en

och arbetsledningför få ökad kunskap betydelsen ledning påatt aven om
mellannivå grupporganisatoriskt arbete 87-0149.i

betydel-utveckling kommer haEn studie 83-0132 påvisar att storen som
arbetsförhållanden; befintli-för bl.a. integrationentjânstemännensse av

kan sändas från och tilldataystem till nätverk. Att informationga
dagens arbetsfördelning mel-olika arbetsplatser kan leda tillmånga att

mel-mellan arbetare och tjänstemän,lan olika tjänstemannakategorier,
behövalan olika mellan olika länder kommerföretag, att omprövasosv

studier gällde transportbran-och förändras jmf 86-1030. I denna som
utvecklingen innebär för arbetsle-schen har funnit den tekniskaattman

rederiernasdare risk för tjänste-och utarmning,tjänstemän egnaomen
lastningterminaler kan planera fartygensoch arbetsledare via sinamän



17 GWPF

respektive lossning hamnen.i

projektfinnsDet rad handlar företag och offentlig verksamheten som om
befinner sig krisi strukturomvandling. Här finns det flerat.ex.som pga

projekt berör tjänstemannagrupper för forskningeninte att rörsom men
specifikt tjänstemanna-problematik för har valt verk-utan att man en
samhet där tjänstemän anställda. I projekt har84-0315 forskarnaär ett
analyserat omställningsbehov och faktorer har stöd respektivegettsom

hindrandevarit för kompetensutveckling Stockholmspolisenspå krimi-
nalavdelning och på lantmäteriverket. En harstrategi tillämpats som
gick tillvaratapå och vidareutveckla personalensatt kompetens förut att
utveckla och dessorganisationen anställda. Frågeställningen i ett annat
projekt 84-0356 hur kan tekniskt betingade förändringarmötavar man
i arbetsmiljö och arbete med personalutveckling. Särskild rik-interesse
tades teknikergrupper kontorsansällda.mot samt grupper av

konstaterarVi vidare endast få forskningsprojektnågra har fåttatt möj-
lighet studera arbetsmiljöer för tjänstemärLI studieatt 87-0411nya en

kvinnornas arbetsmöjligheter deni privata tjänstesektoms expande-av
rande delar undersöks bl.a. vad arbetsorganisationen betyder för kvin-

möjligheter lösa konflikten mellan familj och yrkesarbete.attnornas
Studien genomförs branscheninom datatjänster konsult, serviceyrken,
programutveckling, marknadsföring och uppdragsverksamhet.övrigt
I studie introduktionen och användningen kunskapsbaseradeen av av
datorsystem 87-0225 beskrivs och analyseras förändringar arbetetsi or-
ganisation och den psykosociala arbetsmiljön, ändringar i den formella
företagsorganisationen och yrkesroller och nytillkomna befattningarnya
såsom kunskapsingenjörer.

mängdEn projekt belyser arbetsförhållanden utifrån ny-teknikett -per-
spektiv. Studierna har utifrån förväntning den tekni-startats atten nya
ken kommer ha inverkan på arbetsmiljön. Urvalskriteriet häratt ären
oftast teknikenTjänstemän använder den tekniken gäller fram-som nya
förallt för CAD-användare.

I några projekt inriktade studera dåligapå arbetsmiljö-påatt symptom
belastning, hälsoeffekter, sjukfrånvaro, frivilliga uppsägningar osver

finns tjänstemannagrupper företrädda. projekt sådanaI har be-även ett
lastningar och utanför arbeteti identifierats, upphov till ksom ger s co-
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ping-sjukfrånvaro; studien ingår bl.a kvinnliga tandsköterskor och ad-i
ministrativ manliga tandläkare ochpersonal, tandtekniker 84-0753. I

pågående studie bl.a. industri- och kommunaltjänstemän87-0160en av
undersöks vilka arbetsmiljöfaktorer ligger till grund för frivilligasom
uppsägningar.

deUtöver nämnda chefers ochstudierna arbetsledares arbetssitua-om
tion finns det få projekt med detmotiverats tjänstemannensatt ärsom
specifika villkor särskilt intresse.ärsom av

Ser de projekt undersöker vilka former ledar-pånärmareman som av
skap och organisation och människor ochmotiverarsom engagerar
leder till både högre produktivitet och bättre arbetsvillkor huvud-ingår i
sak tjänstemannabefattningar studierna.i
Arbetsförmedlingstjânstemännens arbetsförhållanden belyses84-0719
med. samspelet mellan förhållanden arbetsmiljö,interna MBL, teknis-
ka förändringar och mål utåtriktade mål förbättrat Iservicenivå.samt

elektronikkoncern undersöks 83-0782 vad bra utveck-stor ären som en
lingsorganisation för teknisk utveckling och vad det har för konsekvenser
avseende arbetsorganisation ledningsmönster.och Där gäller det fram-
förallt tekniker, institutsingenjörer, och civilingen-gymnasieingenjörer
jörer ingår studien. Produktchefers civilingenjörer utvecklings-isom
möjligheter och möjlig kompetens studeraspolarisering i ett pro-en av
jekt kemi-i och livsmedelsindustri 85-0331.

Sammanfattningvis kan konstatera det det enskilda projektetsvi att är
generella inriktning teknik, strukturomvandling och företagd is nyv
kris, verksamhetsmålets förändring bestämmer och hurv0 s som om
tjänstemän inkluderas studien. alltså sällan valti Det så att attär man
studera tjänstemännens arbetsförhållanden

När det gäller industritjänstemån intrycket det fram-så får att ärman
förallt ingenjörsyrken undersöks,framförallt konstruktörer som
medan det gäller kommunal- och finns bredarestatstjânstemännär ett
urval yrkeskategorier representerade.av

Vi finner något överraskande, det bara finns få projektnågraatt stu-som
derar tjänstemanna-arbetet perspektiv dessa befattningar plane-attur

utveckla, programmerar, lägger andras arbetsförhål-styr,rar, upp osv
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belyses oftastlanden. I den sådana frågeställningar så själ-mån tas upp
processen t.ex. systemutveckling de utförinte somva men personer

studeraarbetet. Vi vill påpeka saker lika viktiga: 1två att syste-att är
mutvecklamas, produktionsteknikernas, planerarnasprogrammemas,

arbetssitua-arbete och arbetsorganisation, fråga hur deras2 sigattosv
andrastion påverkas resultatet deras formaansträngningar, attav av

arbete och möjligheter arbetet.organiseraatt

FÖRDELEGATIONEN SOCIAL FORSKNING DSFKap. 6

arbetsliv och eko-DSF har programområden: Allmän socialpolitik,sju
nomiska trygghetssystemet, Socialtjänst och samhällsplanering,

sjukvård, AlkoholBarn-, ungdoms- och familjepolitikA. Hälso- och3. 5.
Äldre-beroendeframkallande Handikappfrågor,och andra medel, 7.6.

frågor.

programområdehar ställt frågan hurVi många projekt inom varje som
av projektbeskrivningen döma yrkesutövarnas situation itaratt re-upp
lation till klientenpatienten och vårdsituationenVid genomgång aven

betydelse förprojektbeskrivningama föll antal tänkbar tjänste-ut ett av
ochprojektarbetsvillkor bilaga Summerar antalet sådanase 2. vimäns

blir bil-det relation till totala antalet problemområdet ifrågai inomsätter
den följande,se tabell 4.

olika verk-De programområden DSF ställt i stort settmotsvararsom upp
samhetsområden offentliga sektorn främst. skallinom Här göras en

omhur olikakommentar till inriktningen projekten med hänsyn tillpå
tjänstemannayrken får uppmärksamhet.

Kallaz Delegationenför forskning.Verksamhetsberättelse1986-1988.social
Socialdepanemenlet. Stockholm.Allmännaförlaget.
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Tabell Områden,4. antal projekt iäven uppmärksammar%, yrke-som
i relationsutövare totalt antal projektt

Område Antal projekt totalt Antal
rele-av

i %vans
ALLMÄN SOCIALPOLITIK,
ARBETSLIV ocn EKONOM
ISKA TRYGGH 41ETSSYSTEMET 0 0
SQCIALTJÄNST OCH SAM-
HALLSPLANERING: 65 27 42

BARN-, UNGDOMS- OCH
FAMILJEPOLITIK 72 7 10

HÄLSO- SJUKVÅRD:ocn 105 11 10

ALKOHOL OCH ANDRA anno.
ENDEFRAMKALLANDE 62 2MEDEL: 3

HANDlKAPPFRÅGORz 57 3 5

ÄLDREFRÅGOR: 31 e 19

Socialtjänst och samhällsplanering.
Närmare hälften projekten handlar yrkesutövarnas situation ochav om
arbetssätt klienterna. Mångagentemot projekten utvecklingsarbe-ärav

for arbetsformer och högreten måluppfyllelse klienten.gentemotnya
Alltså, klart arbetsorganisatorisk problematik belyses i projekten. Deten

vissa yrkeskategorierär får speciellt mycket uppmärksamhet: soci-som
alsekreterare och socialarbetare allmänen något uppfattarviterm, men

den står for del detatt kvalificerade fältarbetet. Förbättradstor inreen av
administrativ effektivitet verkar inte så framträdande proble-vara som
matik. Högre tjänster relativt lägre hellerinte något projekten be-är som
handlar

Dock andelen projekt i arbetsinnehåll ochär tar organisationtagsom
mycket och uppseendeväckande vidstor jämförelse meden programom-
rådet Hälso- och sjukvård .
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Hälso- och sjukvård
Endast 10 % projekten berör personalens situation. Företrädesvis ärav
det arbetssituationen för personal i öppenvård primärvård belyses.som
Vårdlag studeras projekt;i samarbete mellan öppenvårdspersonalett
och socialtjänst i några andra. Några projekt gäller tandvården; dessa
omfattar troligen alla nivåer personal inkl läkare. Läkarna ärav annars

kategori yrkesutövare blir föremål för studium. Jämfören som
IPM:s forskning. Det förefaller projekten berör personalens si-som som
tuation från behovet kunskap vårdens decentralisering,emanerar av om

organisationsformer följer härav. Det gäller, vad kannya som man ana
utvärdering sådana.mest Personalens arbetsmiljö och hälsa så-ären av

ledes inte studerade det framträder i sammanfattningarnaatt

Barn-, ungdoms- och familjepolitik
Här det sig också endaströr projekten10 % orienteradeär motom av som
involverade yrken och då inom den institutionaliserade offentliga omsor-

huvudsakligen förskola, daghem. Några projekten fokuserar detgen, av
hierarkiska Inga projekt behandlamönstret. arbetsmiljöaspekter.synes

Handikappfrågor.
Här det endast projekten,3%är orienteras de yrkesut-motav som vuxna

insatser: specialutbildadeövamas vårdare och lärare.

Alkohol och andra beroendeframkallande medel
Inom detta område det endast 2 % projektenär intresserar sig förav som
de vårdandes insatser. Man måste detta påfallande dåligt, ef-säga att âr

området synnerligen beroendetersom det finnsär att sat-av vuxna som
dessai svåra uppgifter.sar

Äldrefrågor
Närmare 5:e projekt handlar vårdarnavart till gamla.om

Sammanfattningsvis kan den enkla analys här tordegjortssägas att som
del insikter värde för TCO-området. Vissa områden därge en av perso-

nal blir kraftigt försliten ocheller psykiskt påfrestad tillgodoseddainteär
med forskning skulle kunna personalen. DSFsom gagna synes gynna so-
cialtjänstens anställda det gäller medel till forskning kannär att ge som
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utveckla denna psykosocialt förverksamhet organisatoriskt och persona-
fonderStyvmoderligt behandlade DSF kanske andra ellerlen. menav

sjukvårdens jobbar medinstitut insatser anställda och degör âr som
rehabilitering. tycks kunskaper arbetsmiljön och yrkesutöv-Härtung om

villkor angelägna.ningens inte vara

FÖR MILJÖMEDICININSTITUTET PSYKOSOCIALKap IPM7.

vårdmiljö och hälsa,IPMs forskning drivs de huvudområdenainom tre
social Teoretiskt läggsarbetsmiljö och hälsa och allmän miljö och hälsa.

stressparadigm inkluderande bakomliggandeforskning utifrån ettupp
fysiologiska, sociala och arbetsmässiga faktorer och foljdverkningar av
psykiskt och fysiskt slag. har också roll iHantering copingstress enav
undersökningarna.

Genomgången IPMs verksamhet baserar på Verksamhetsbeskriv-sigav
for 198889 och verksamhetsplanen for 199091 publika-ningen samt

tionslistor for Flera projekt projketbeskrivningenåren av1982-1989. att
arbeten.döma olika tjänstemannakategorierstar upp

serviceinriktade yrken läkare, flygtrañkledare, lastare, flygmekani-Sex
och symfonimusiker med avseende arbets-ker, servitörer studeras på

och hälsa. arbetskravbeslutsutrymme ochmiljö Samband mellan varia-
risk hjärt-kär-fysiologiska funktioner projekt: fortioner står centrum

konstrasterande yrken.lsjukdom i sex

kriminalvårdspersonalstudien psykosocial arbetsmiljö och hälsa forI
studeras anställdavid 60-tal fängelser landet. Upptilli 2 000ett envarav

del troligtvis Studien inriktad hälsa ochtjänstemän. på stress,stor är ar-
betskrav.

Tandvårdspersonal studie Tandläkarnas och tand-står i icentrum en
sköterskornas arbetsmiljö hälsa vilken studerar betydelsenoch i avman
införandet for den psykosociala arbetsmiljön.prestationslönav

studien distriktsköterskornas arbetssituation och hälsa studerasI års-
och ohälsa distriktssköterskor.tidsvariationer arbetssituation hosi 65

har distriktssköterskor stressade deMan funnitt.ex att är närmera ar-
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betar under sommarhalvåret förmodar det beror på personal-attman-
brist.

Desutom bedrivs studie arbetslöshet och ohälsa, där haren om man
följt kvinnor292 i arbetslös, arbetslöshotad, och i sin anställ-en en av en
ning två år. Det framgår inte tjänstemäntrygg ingår iövergrupp om
denna studie.

För planerar199091 genomföra följande projekt däratt tjänstemänman
troligtvis ingår:

I projektet strukturförändringar arbetsliveti har för avsikt attman-
undersöka förändringarnas och olika anpassningsåtgärders effekter och
bieffekter.

I samarbete med företagshälsovården vid Volvo Olofström ska arbets--
miljö och hjärtkärlsjukdom hos tjänstemän undesökas. 500 tjänstemän

beräknasår40 ingår i studien.över

Inriktningen forskningen harpå IPM hållit konsekvent linje alltse-av en
dan projekten har1982: alla behandlat hälsa i fysiskt och psykosocialt
hänseende och studierna har flyttats till outforskade yrkeskategorier.nya
En kronologisk summering följande:ger
1982 1985: Lärare och skolledare,-

maskinbefál1985 1986: svenska handelsflottan,i-
1986 tandläkare,1989:-

läkare1986 1989:-
länsstyrelsen1988:

1989: distriktsköterskor,
kriminalvårdspersonal,1987 1989: personal vid kriminalvårdens an--

stalter och häkten,

IPMs forskningsinriktning har haft ambitionen kunskap de ka-att ge om
raktäristiska för olika yrkesutövare. Analysema harstressorema varit
breda och syftat till generellt giltiga resultat. Lokala föränd-att ge
ringsstudier har mindre oftavarit förekommande.
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ARBETSMILJÖINSTITUTETKap. 8. AI

dettaInom institut verkar forskningsenheter medicin,22 inom teknik
och psykologi. Största delen forskningen har gällt fysisk arbetsmiljö.av
Forskningen orienterad antal prioriterade områden: belast-är mot ett
ningsskador; datorn hjälpmedel; lungsjukdomar; olycksfall; elektro-som
magnetiska riskfaktorer; sjukvårdens arbetsmiljö; den goda arbetsmiljön
-ungdomars villkor; arbetsmiljön för äldre; kemiska och mikrobiologiska
hälsorisker; fysikaliska hälsorisker; sociala och psykologiska faktorer.

psykologienheternaEn IPS har arbetets huvudtema.organisation ettav
Även andra forskningsenheter beaktar enskilda arbetsorganisatoriska

såsom pausförläggning, arbetstidsförläggning, arbetsinne-parametrar
hållets grad ensidighet, rörlighet under arbetet Forskningen haretc.av
tidigare starktvarit inriktad LO-kollektivetspå yrken.

Tjänstemannayrken har för forskningenvarit i psykiskt ochcentrum om
fysiskt våld bank- och posttjänstemän, vårdpersonal. Forskningen har
delvis klartvarit åtgärdsinriktad.

De åren har tjänstemannagrupper uppmärksammats alltmersenaste i
institutets forskning. En anledning för datoranvändningensintressetär
hälsokonsekvenser. Tidigt datoriserade yrken inom bank, resebyrå, pos-

offentlig administration har blivit föremål för studier omfattandeten, i
hälsokartläggningar med datoranvändning förbunden hälsa.

Inom enheten för social- och organisationspsykologi IPS har iäven
projektflera studerats organisationsförändringar eller försök till såda-

Dessa har till övervägande del hatt inslag ökad datorisering. Ina. av un-
dersökningarna har kommunaltjänstemän, industritjänstemän,ingått
och tjänstemän handelinom och ochservice på åretsenaste även
sjukvårdspersonal. En undersökning gäller företagshälsovård-större
spersonals förebyggande arbetsmetoder.

Enhetens inriktning teknikpå har parallellt med den tekniskagått ut-ny
vecklingen under BO-taleti Sverige då datoriseringen kraftigvunnit en
spridning. En uppföljning riksstatistisk undersökning från1989 av en
1984 visar antal datoranvändare förvärvsarbetet ökat medi drygtatt en

AM-Foprojekt7 Lex. 85-106;Kontorsarbeteoch datorisering-Infrytandeunderförändring.se
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halv miljon och tilluppgår 12 miljon arbetande befolkningenden1nu av
milj.°5,3

dataarbetsuppgifterDe dagens lägei de flesta människor sysslarsom
med typiska tjänstemannauppgifter och de har ökat förhållan-ocksåär
devis under de fem åren. Det därockså kvinnorna isenaste är ärmer

ellermajoritet likasig proportion tabellnärmar se 5.männen.som
Den rekordartade ökningen har 0rd- och textbehandlingmest bakom vil-
ken döljer sig sekreteraryrkena.

Kompetensen datoranvändningi tycks ganska bred. Av tabell 6vara
framgår många fler sig ord- ocht att åt textbehandling demägnar änex

har det huvudsyssla.som som

Dock finns några intressanta resultat från detta nämnda riksrepresenta-
tiva material, antyder brister datorkunnandei otillfredsställandesom
kompetensnivå eller vill, angelägenhetså lära sigattom man mer om
tekniken. På fråga Anser du du har tillräckliga kunskaper ochatten
utbildning för dina nuvarande dataarbetsuppgifter ansenligsvarar en
del de tillfrågade harnegativt. Vi valt antal yrkesgrupperut ettav som
domineras tjänstemänoch därför kan illustrera tjänstemänsav som
behov på denna punkt se tabell 7.

Denna fråga rörande kompetensutveckling ju specifikt datorisering,rör
endast del mycket problemkomplex vi i deär ett större tarsom en av upp

två följande kapitlen.

Westlander,G och B. Magnusson.Swedish and technology. Westlander.Gwomen new
Stellman,och J M Governmentred. PolicyandWomens Care.Health The Swedish

Alternative.The HaworthPress.NewYork också the Journal1988. Womenand Health,vol
23, 3 and4 1988.no
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huvudsakiig dataarbets-Tabell Datoranvlndare I forvdrvaarbete4. -
arbetsuppgift

frånundersökningsmateriai 1984 och 1989Efter riksrepresentativtanalys ettav
SCBAKUDatoranvandningsundersokningen

Århtum 1989:
1.445.000968.000 pers.pers.
Antal utövareDataarbetskategarier: Antal utövare

itusentali tusental varav varav
%kM %kv

Terminaiarbete kassa 183 58 284 54typ
Terminaiarbete 299i datasystem 183 56 53
Administrativa 264 47 379 45system
Ordtextbehandling 41 68 186 60
Ovemkontroii,styrsystem 6666 14 11
Tekniska 48 14 41 27system
Datasystemf sökmanalys 16 12 38 29
Programmeringlsystemering 17 4269 9
Drift 128 11 9
Reparatiomservice 17 12 11

12 17Försäljning, konsuitarbete 23 13
23Utbildning, forskning 21 29 13

Övrigt 30 2712 50

Tabell Datoranvandare5. I förvärvsarbete enl. huvudsakL dataarbetsuppgifti
enl genomför bi viss dataarbetauppgift iitypresp a av

Efter analys riksrepresentativt fránett undersökningsmaterial 1989.av
SCBAKUDatoranvandningsundersökningen

Huvudsaklig if. Har bl vissa
dataarbetauppglft data-typ av

arbetsuppgift

Dataarbetskategorier: Antal Antalutövare utövare
I tusental I tusental

Terminaiaroete kassatyp 284 561
Terminalarbete i datasystem 299 661
Administrativa 379systern 667
Ordtextbehandling a1 6 509
Ovemkontroll.styrsystem 106
Tekniska system 99
Datasystemf sökmanalys
Programmeringsystemering
Drift
Rsparatiomservice
Försäljning. konsultarbete
Utbildning. forskning
Övrigt



27

S

d

2 m

o



ü GWIPF

Kap UTVECKLINGSORIENTERAD9 FORSKNING

anslutningI till utvecklingsavtalet tecknades har det kommit igång ett
antal direkt föjd avtalet. Det kända detmest ärprogram som en av av
Arbetsmiljöfonden finansierade utvecklingsprogrammet 1982-1987.
Även verkstadsindustrinsinom område etablerades samverkan mel-en
lan VF, Metall, SIF, SALF och CF för främja och följaatt gemensamt ar-
betslivsforskningen. För detta syfte inrättade Verkstadsindus-parterna

forskningsnämnd.trins 198384 genomfördes verkstadsindustrinspå ini-
femativ olika forskningsprojekt° företagi då låg långt framme isom

tillämpningen teknik.av ny

Utöver utvecklingsprogrammet och de projekt har bedrivits med stödsom
verkstadsindustrins forskningsnämnd pågår sedan MDA-pro-1987av

Människor Datorteknik- Arbetsliv, forskningssatsninggrammet en-
finansieras Styrelsen för teknisk utveckling och Arbetsmiljöfon-som av

den. Vi granskar här dessa satsningar utifrån bestämd synvinkel:en
hur har tjänstemanna-arbetet belysts och problematiserats Vi vill påpe-
ka LOM diskuterat tidigarevi i haratt även avsnittprogrammet ettsom

anknytningviss till denna forskningsinriktning.

Under åren till genomfördes1982 1987 utvecklingsprogrammet för Ny
teknik, Arbetsorganisation och Arbetsmiljö. Programmet finansierades

ÖverArbetsmiljöfonden samarbeteti med arbetsmarknadens parter.av
fyrtio olika företag och myndigheter medverkade i Projek-programmet.

hade alla de belyste införande datorbaseradten teknikgemensamt att av
verksamheten.i

Syftet med utvecklingsprogrammet praktiken olikaiatt pröva sätt attvar
förverkliga de ambitioner formulerats i utvecklingsavtal och medbe-som
tämmandeavtal inom arbetsmarknadens olika sektorer. Det handlade

finna former för de anställdas reella medverkan förändringsar-att iom
betet och för vidareutveckla företag och myndigheternas verksamhet,att
samtidigt arbetsorganisation och arbetsmiljö förbättras och desom an-

En projektenstuderarbI.a.förändringen tjanstemanna-arbetet:Enutvärdering da-av av av
torstöddkonstruktionoch produktionvid Ericsson Sverigeskoncernen. Verkstadstörening
1985.
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ställdas kunskap ökar.

Utvecklingsprogrammet skulle bestå i stöd, främst kon-att genom genom
sult- och utbildningsinsatser, försöka driva förändringsarbetet ytterliga-

framåt främstett underlättasteg de anställdas medverkanatt ire genom
själva projektarbetet.

Under gång framfördes kritiken ..attprogrammets brist i projektenen
inom Utvecklingsprogrammet uppmärksamheten fokuserasär att på ar-
betarna sådani grad andra lätt hamnar skymundan.att i Detgrupper
saknades idéer hur också tjänstemännen ska utvecklas.om

anslutningI till den kritiken villvi peka på det finns tendensatt att taen
for givet tjänstemän på någotatt vis automatiskt tillsig deanpassar nya
situationer uppstår. l själva verket förutsättningen för arbeär attsom

får kontinuerligtarna utveckling och lärande, tjänstemännen fåratten
motsvarande. Det ligger väldig dynamik i samarbetet mellan arbetareen
och tjänstemän. Detta visar flera de projekt ingår i programmet.av som

Man kan med fog ställa frågan:
vilketpå har i utvecklingsprogrammetsätt tjänstemännens arbets--

situation behandlats
har tjänstemäns ofta specifika roll såsom anställda formaandrasatt-
arbetssituation uppmärksammats

Att tjänstemännens arbete ovillkorligenäven förändras arbetsorga-när
nisationen förändras för arbetarna framhåller GiertziEric intervju:en

jag tycker tjänstemännen lite negligeradeatt den omvandlingspro-är igrann
pågår företagen.i Man uppmärksammar ofta arbets-operatöremascesssom
Ochsituation. talar arbetsledarroll. detjag tror påatt ärman om en ny men

gång uppmärksamma ocksåteknikemasatt .situation
mjag det blir skiljatror svårt ocharbetaratt på tjänstemän framtiden.att Jag

nuvarande arbetar- ochtror att tjånstemannauppgiñer med nödvändighet kom-
slås för braatt få produktion.attmer samman en

l automatiserad produktion där arbetarna arbetar lag behöveradministra-ien
ochtion planering föras produktion till arbetsgruppen eller verk-närmare

stadskontoret. Då långt driven arbetsuppdelninginte för teknikerjob-passar en
ben heller. Tjänstemännen ocksårekvalificerasmåste samtidigt deras ochsom

arbetsuppgifter griper varandra.operatöremas in i
..skillnadema mellan kvalificerade arbetare och produktionsnâra tjänstemän

Intervju U.med SarlénTCO i UtveckIingsprogrammetsbulletin91987, 3 och 4.s
Stortutvecklingsbehov tjänstemanfor Utvecklingsbulletinen81987, 10och 11.s
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ökar klyf-resultatlönesystem. Däremotblir mindre. De omfattas också sammaav
mellan produk-liksommellan okvaliñcerade ochkvalificerade tjänstemäntan

tjänstemän.och utvecklingsorienteradetionsnära

sammanfattandeGranskar Utvecklingsprogrammetsman
känsliga frågorhar berörtpublikationer projektframgår mångaatt som

just arbetsfördelning och yrkesgrânser
MalmöMBK-verksamheteningenjörer-kartritare i

lsAlimak Boliden och Stjänstemän-arbetare ,
kommuncentrala-lokala Sandvikenstjänstemän

industriarbetareprogramtillverkare-tjänstemänsystemerare
TELI

vårdläkarsekreterare-undersköterskor-sjuksköterskor Gråboo
central

lösaförutsättningar forVi det uppenbart tekniken attatt uppgerser som
teknikutnyttjandeeftersom effektivt irådande yrkesgränser. Och ett

förs också yrkesförändringarorganisationsförändringar,regel kräver
riskerar förlo-dagordning. Om vissautvecklingenspå attgrupperupp

kon-och mellanfackligautveckling, detdenna kan uppstå internaira
villeller yrkesgruppflikter. gäller fackligDetsamma part an-enom en

forvända forändringen hävstång intressen.egnasom en

Giertz uppmärksammar att:
ocksålindras tjänsteman-tillverkningen automatiserasI och med självaatt

detta lägetillverkningens närhet bör iarbetsuppgifter. Tjänstemän inens ..... utvecklarmed arbetarnaintemkonsulter linjen, tillsammansbli åt sommer av
personalstället för vissoch derasproduktionsüirmåga. lmaskinsystemen att

personalkategorier förarbete samverkar olikaandra personalgruppers attstyr
mål.nå gemensamma

följddirektkommer dock någonutveckling ovanståendeslag inteEn avsomav
Stockholm,1988. 51.Arbetsmiliötonden,Utvecklingsprogrammet.Medverkani utveckling. s

1988.Stad. Arbeismiljoionden,Malmöutvecklingsprogrammen.Nyajobb och battrekartor.
Arbetsmiliolon-affärsidé. AB Skellefteå.AlimakUtveckIlngsprogrammet.Alimakslytt en ny

den. 1988.
SKF FabrikeniD3arbelsinneháll bra resultat.Utvedrlingsprogramnot.Nytt ger -

Goteborg.Arbetsmiljölonden 1988., Sandvikens arbetarsmá kommunStora mangaUtveckingsprogramrnet. Visioneroch steg.
Arbetsmiljoionden,1988.med törvaltningsorganlsation.en ny

TELI iAXEPT-projektetvidprogramtlllverkare.Lltvecklirlgsprograrrwnet.Industriarbetareblir
Nynäshamn.Arbetsmlljölonden1988.

utveckling-VårdcentralerutvecklarDatasystem.En beskrivningUtvecklingsprogrammel. av
Säffle.Arbetsmiljölonden,várdcentralemai Gråbooch 1988..sarbetelvid

CADCAM.Arbets-Vägval inforDocherty, Red. Lltvecklingsprograrrlmet.P. G Lowsiedt
miljolonden, 1988
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tekniken. Den horisontella ochvertikala samordning, skisserats stri-som ovan
der etablerade yrkesroller,mot organisationsstrukturer, ledningsfilosofier, styr-

fackligasystem, organisationsuppdelningar, invanda sociala relationer osv.
Dessutom ställer den helt andra kompetenskrav på anställda.stora grupper

Sammanfattningsvis gäller flertalet projekt utvecklingsprogrammetatt i
berörinte tjänstemannarbetet specifikt. Bara i projekten hartre av man

valt arbetsplatser där tjänstemarmarbetet det centrala vårdcentraler-är
Gråboi och Säffle, Malmö Kommun och Sandvikens kommun. Ina

andra projekt där berör tjänstemännens arbete sker det framföralltman
det gäller fördelningen arbetsuppgifternär mellan tjänstemän ochav ar-

betare. Diskussionen riktar docksig förbättra arbetsför-mot attsnarare
hållanden för arbetare undersöka hur tjänstemannarbetetän att föränd-

Ännuvid införande datorbaserad teknik. sällsynt för-ras är attav mera
ändringen TCO- och LO-kollektivets arbete och arbetsförhållandenav un-
dersöks utifrån integrerad dvs där behandlaransats, yrkeskate-en man
goriema inte efter deras fackliga anslutning utifrånutan en gemensam
målsättning undersöka arbetsförhållandena föratt samtliga anställda
oberoende facklig tillhörighet.av

Styrelsen för teknisk utveckling STU och Arbetsmiljöfonden gick 1987
forskningsprogram:ett gemensamt Människor-Datateknik-samman om

Arbetsliv MDA. Programmets syfte initiera och stödja tillämp-är att
ningsinriktade, tvärvetenskapliga projket avseende datoriseringens ar-
betsmiljökonsekvenser. Forskningsanslag har beviljats till 18
tvärvetenskapliga projekt omfattande totalt drygt IOO-tal forskare.ett

dagslägetI inget projekten avslutat ochär den anledningen finnsav av
inga slutrapporter. Utgående från korta beskrivningar inriktningenav
för varje projekt kan räkna med hälften alla projektatt kom-man ca av

behandla tjänstemanna-arbete.att Dominerande tekniska yrkenmer är
konstruktörer, arkitekter, produklionsplanerare. Ett projektensom av

berör tjänstemän vårdeni och i projkettvå inriktar sig på tjänste-man
i offentlig förvaltningmän socialsekreterare, försäkringskassa. femI

de nio projekten berör tjânstemanna-arbete har lagtav som man upp pro-
jekten så också hänsynatt till samspeletsamarbetetta med andraman
personalkategorier. I detta finns alltså både projekt fokuse-program som

på enskilda tjänstemännens arbetetssituation och sådana ocksårar som
hänsyn till samspelettar mellan olika tjänstemaxma-kategorier och mel-
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lan tjänstemän och LO-kollektivet.

iDet för tidigt kunna bedömning MDA-programmetnågonär att göra av
tjänstemarmakåren. Jämfört medsin helhet vad gäller dess betydelse för

Utvecklingsprogrammet, med MDA-programmethar gemensamtsom
det det centrala, har i MDA-program-datoriseringenatt är är mansom

yrkeskategorier kollektivan-hänsyn till det fleratagitmet att änärmera
datoriseringen ochställda dvs också påverkastjänstemän somsom av

därför uppmärksamhet.måste bli föremål for forskares

MDA-projekten påmed avseendeTabell sammanställningEn av
ingående tziänstemannayrken.bransch studeras, arbete ochtypsom av

projektstudiernas gäller tjanstemanna-arbete;huvudsakliga inriktning vad
funktionhar studeravalt det möjligt tjänstemannensansats gör attsom somen somskapare arbetsmiljö; projekt ocksåstuderarpersonals tjänstemannensav annan som framföralltsamarbetsrelation arbetare; projektmed andra ellertjänstemän stu-som

derar effekter tjänstemanna-arbetet.för

Projekt avarbetebranscharbetsplats typ

MDA prof.1 programmerare
MDA processindustri,2

sjukvård operatörer
MDA Verkstadsindustri3 operatörer

andrasamspelmedMDA 4 el- ochmaskin konstruktion konstruktörer,-
utvecklings- och beMDA konstruktörer, ritare,5 konstruktionsarbete

rñkninsingenjörer
MDA metodutveckling6

eventuellt tjänstemänMDA Verkstadsindustri ingår7
MDA 8 Verkstadsindustri operatörer

lagbasa, inköpare,MDA platschef, arbetsledare,9 byggbranschen
ariritektazkonsüuktñru
kontorsmiljöMDA metodutveckling10

konstamküieraitamMDA arkitekter,11 byggbranschen
infobehanlingMDA administrativ12 tillverkande industri

kategoriavâr-dgivareMDA olika13 primärvården
ñrsükringanstñlldaMDA offentlig socialsekreterare,14 förvaltning

MDA industriarbete15 operatörer
MDA 16 offentlig förvaltning F-kassa

tiänsteproduktion tjänstemänprivat
försäkringsbolag ochservice

försäljning dataföretag-
arbelnnelmllektivMDA 17 Verkstadsindustri äm-och

operatörsarbeteMDA 18 Verkstadsindustri

En bilagakompletterande MDA-projekten återfinns ibeskrivning av
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Jämföres MDA-programmet och Utvecklingsprogrammet finner attman
båda inriktar sig på sådana yrkeskategorier eventuelltprogrammen som
kan komma påverkas datoriseringen.att Däremot finns det varken iav
utvecklingsprogrammet eller MDA-programmet några projekt tarsom
fram kunskap teknikutvecklingens organisation, och aktörerom process
läs tjänstemän i syfte kunna framatt åtgärderta riktar sig motsom
dessa områden förtre skapa andra och bättreatt förutsättningar för tek-
nik- och verksamhetsutvecklingen.

I den mån har tagit tjänstemännens arbetsförhållanden iman upp
Utvecklingsprogrammets olika projekt berör de ofta frågan hur teknisk
utveckling påverkar själva gränsdragningen mellan arbetare och
tjänstemän. Denna gränsdragning baseras på social beslut-snarare en

mellan arbetsmarknadens på reell verksam-sprocess parter än en
hetsproblematik rörande yrkesinnehåll och yrkesidentitet. I perspek-ett

därtiv det centrala utformningen arbetetär och arbetsorganisationenav
borde självai verket gränsdragning mellan arbetare och tjänstemänen

hainte någon primär roll. Vad vi vill sådan uppdelningsäga är att en av
företags, offentligett förvaltnings eller kommuns verksamhet ien

tjänstemän, kollektivanställda och andra onödigt begränsar utrymmet
varifrån kan hämta lösningar till förbättringar för såväl tjänste-man

arbetare.män som

En fråga ofta ställs det gäller den tekniskanär utvecklingensannan som
effekter gäller fördelningen arbetsuppgifter mellan kvinnor och män.av
Rationalisering inom tjänstemannasektorn i första hand påverkaväntas
arbetsuppgifter dagi utförs till övervägande del kvinnor. Kommersom av
då den tekniska utvecklingen medföra fler kvinnor kanatt kommaatt in i
mansdominerade jobb eller kommer den könsuppdelade arbetsmarkna-
den ytterligare konserverasatt

Att Utvecklingsprogrammet innehåller relativt liten substans vad gäller
tjänstemännens arbetssituation borde också bedömas utifrån frågoratt

arbetsorganisation eller hur avancerade produktionssystemom in-som
troduceras ocheller hur arbetsmiljön påverkas aldrig blev huvud-någon
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Lundqvist urvalskriterierna in-fråga. konstaterarBjörkman och att
aldrig blev någontraditionell meningarbetsmiljöaspekternebar iatt

traditionellt sätt.behandlades påcentral fråga valet projekti ettutanav

relativt liteUtvecklingsprogrammetorsak till varförmöjligEn gerannan
forsk-mycketarbetssituationinformation tjänstemännens attär avom

haroch automatiseringutredningsverksamhet datoriseringochning om
där oftaTekniken harLO-kollektivet.första hand inriktat sig på settsi

fysisk förslitning.mindremöjlighet till bl asom en

ekonomerarbetsuppgifter ingenjörer,det gällerNär tjänstemânnens m
beskrivsenbart ioftafl har termer tsynsättaccepterat ett av exsomman

slagsutifrån någonkonstruktion och programmeringplanering, mo-
ochsaker tingreglerna och teoriernadellvärld, dvs utifrån hur attsäger

hurfunderathargäller inteskall fungera. När det tjänstemän överman
andra. Mångapåverkas utifrånmodellvärld skapas ochdenna av

modellvärld tänkgrad andrashögarbete bestäms just itjänstemäns av
företagsekonomiska strategier.bara på

FRAMFÖRHÅLLNINGLÄRANDE FÖR PEDAGOGISKADENKap. 10. -
BIDRAG.FORSKNINGENS

förs-arbete istudierska sådana tjänstemännensHär vi ta somomupp
framtida till-förbereda forkan sighand handlar hur tjänstemänta om

yrkesproblem uppstår.syfte förhindrastånd i attatt egna

främst sådanaförst specialstudie tjänstemän,Vi nämner vars an-omen
arbetslivet. Denpågående förändringar inomhotasställningstrygghet av

Projek-Malmö, under -1988.Lärarhögskolan åren 1987utförts ihar på
NSU-pro-ubildningsbehovet,strukturomvandling ochNäringslivetstet

hur kan överbryggaundersökaStudien syftade till gapetjektet. att man
debesitter idag ochföretagenimellan den kompetens, tjänstemänsom

föreslå riktlinjerutveckling medför,kompetenskrav företagens samtsom
den aktuellaoch utvecklingutbildninghandlingsmodeller föroch per-av

olika företag.intervjuades i tiosonalen. studien 220 tjänstemänI

Om mvecklingsarbete.deltagandei7 Lundqvist.StyraellerT. och K. styras.Björkman,
BrevskoIan,.Stockh0Im,1989.Utbildningstonaget

a citop
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En tydlig tendens undersökningeni det företageni skerär att utveck-en
ling organisationen innebär i frågor,vissaattav strävarsom motman,

ökat inflytandeatt ett och åt mindre arbetsenheter på lägrege ni-ansvar
våer i organisationsstrukturen. Dylika organisationsförändringar påver-
kar direkt och indirekt tjänstemännens arbete.

Resultaten visade inrättandet befattningaratt för tjänstemän tillav nya
del kunde sammankopplasstor med de organisatoriska förändringar
skett. Administrativa tjänster tenderar alltmer innefatta eko-som även

nomiska funktioner olika slag. Ekonomemas befattningar utvecklasav
arbetsuppgifter där ekonomiskmot överblick och analys centrala in-är

slag. Införandet datasystem upphov till befattningar, såsomav ger nya
ochsystemmän Det främst teknikerär går in påprogramerare. som

dessa befattningar, där datakompetensen grundläggande, det fö-är men
rekommer också relativt medmånga ekonomisk kompetens. Ett annat
expanderande arbetsfält informationssektom.ugörs Här finnsav nya
olikartade befattningar, såsom salespromotor, informationssekreterare
och PR-assistent.

Dagens metoder för personalutveckling inte tillräckliga förär att stora
tjänstemän skall klara de årens omställningarnärmaste ochgrupper av

förändringar, ställer krav bådepå kompetens och flexibilitet.som
Forskarna i nämnda projekt de viktigasteatt orsakernatre till be-anser
fattningsförändringar förändrade företagsekonomiskaär strategier, or-
ganisationsförändringar och introduktion mikrodatorerav

Kapitalrationaliseiing, kundorderstyrning, decentralisering och af-ny
färsidé de ekonomiskaär strategier berör olika befattningar olikaisom
hög grad. I studien redogörs bl för vilka befattningar främst blivita som
berörda vilka strategier. Klassiñceringen ovanden stödjerav ansatsen att
den tekniska utvecklingen bara många faktorererär har bety-en av som
delse för förändringen tjänstemanna-arbete. Klassificeringen där-ärav
för synnerligen värdefull vid bedömning andra projekts inriktning.av

Ett värdefullt bidrag från detta projekt katalog befattningsfor-är överen
ändringar och därmed sammanhängande utbildningsbehov för olika

Gestreiius K. Beiaiiningsiorandringar,red. kompetenskrav,utbildningsbehov.
Pedagogiskorienteringoch debattBSJnstiimionenfor pedagogikoch specialmetodik.
Lärarhögskolani MaImo..Lundsuniversitet.1989.
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tjänstemannarbete.typer av

UHÄ förändringartidigt stadium spåramöjligheternadryftar påatt ett
inställdtjänstemanna-arbetet. Siktensynnerhetarbetslivet och dåi i är

dendiskussioner fram-tillgängliga idylika förändringarpå att göra om
ocksåDärvid blir principi-och inriktning.tida utbildningens utformning

och arbetemellan utbildningöverväganden lämpliga relationerella om
allt dömaföreslåstänkbara undersökningarpåkallade. Några attsom av

dvsarbetets socialastudier förändringar organisering;gäller i seg-av
företagetor-vertiklat, horisontellt, inomarbetsmarknadermentering av

kontakt-socia-utbildnings-, arbets- ochrelationer mellanganisationer;
arbetsinnehåll ochyrken deras distinkthet, variationer ila meriter;

rekry-förändring tid efterkvalifikationskrav och utbildningarnas över
tering.

UHÄ-rapportens för-enltanken bakom dettakunskapstrategiskaDen är
undersöka ochlättareförändringar mycketdessa så attfattare attatt är

arbetet.förändringar ihypotesgenererande till innehållsligade kan vara
högsko-belysaframställningenden beskrivnacentrala iDet är attovan

kvalitativtarbetsmarknadenkoppling tillle utbildningens ett pro-som
förhärskande kvantitativahittintillsdärmed komplettera denblem och

frågor;hör följandekvalitativSådana frågor natur texansatsen. av mer
Sker detoch fall huryrken förändrats i såkraven olikahar på typer av

höjs förkravenkvaliñkationskraven såpolariseringsuccessivt atten av
vilka områden kommerför andra Inomdel yrken medan de sänksen

förändraskvalifikatrionskraven att

tillbaks förts för vissasedan tidbeskrivna diskussionen harDen enovan
personal framför-rekryteradär har svårtområden i industrin attman

dis-har denarbete sådet gäller tjänstemännensallt LO-ansluten. När
har kvalifika-allvar; överhuvudtagetkommit igång påkussionen inte

begrän-och mycketLO-kollektivet bara iframförallt berörttionsdebatten
påVad beror detTCO-kollektivet.sad omfattning

utbildningenbehandlar frågorPedagogisk arbetslivsforskning somom
arbetsmarkna-tillindividens och anpassninghjälpmedel för gruppens

Bäcklund och utbildnings-Betattningstörandringar,KompetenskravKjellberg.A.-K.och Y.
pedagogikhjälpmedel institutionenförtörandringslörslag.Pedagogiska 41.lorslag nren- universitet.Malmö, 1989.Lärarhögskolan.Lundsoch specialmetodik.

innehåll ikvalilikalionstörandringarochnanstearbetetsframtidGullberg.Anders. om- Stockholm,1988.högskoleámbetet.Arbetsrapport1988:1.Universitets-ochtjänstearbete.
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den. Den behandlar också frågor utbildningens uppgifter medver-attom
ka till förändring arbetslivet. Denna forskning harav typ inte beaktatsav
och utnyttjats tillräckligt mycket i diskussionen arbetsmiljön.om

Vi vill också betydelsefulltnämna ett arbete gäller offentliga sek-som
och handlartorn personalstrategier försom avvärja arbetslöshetom att i

samband med personalminskningsbeslut. Fyra statliga förvaltningar
studerades. Verksamheten det här frågaär således offentligär ad-om

Ögrenministration. följde och dokumenterade hela den ut-process som
vecklades med avseende vilkapå konflikter, koalitioner och allianser som
uppstod under loppet period slutligen ledde tillav en nyorienteringsom

verksamheten. Arbetetav utmynnar i allmängiltig processmodellen mer
innefattar de kritiska tillfällen dåsom personalen i det här fallet uteslu-

tande tjänstemän aktivt bör ingripa för vända utvecklingenatt kon-i
struktiv riktningModellen har sedan i praktisktanvänts utvecklingsar-
bete och kan användas för liknande situationer.

Ytterligare infallsvinkel på utvecklingenen tjänstemännens arbeteav
den sociologiska forskningger studerar framväxten professio-som av

nella Begreppet profession knutetgrupper. tillär rad kriterier legiti-en
mation, etiska regler, systematiserad kunskap vilket forskar-gör attosv.

helt naturligt kommit diskutera främstna att tjânstemanna-arbeten.
Professionalisering kan betraktas strävanden till yrkesmässig iden-som
titet och sammanhållning bland personal med likartade arbetsuppgifter

organisatoriskt,ett institutionaliseratnära skydd utbytbarhet.nog mot-

Från tjänstemannafackligt håll har professionsfrågorna varit intressan-
framförallt förta kunnaatt matcha utbildning arbetslivets krav.mot Då
det viktigtär hänsynatt till hurta arbetslivet fungerar, och inte minst

hur olika yrken inom arbetslivs- eller arbetsmarknadssektor förhålleren
sig till varandra, vilken yrkespolicy och attityd till omvärlden de omfat-

vilkentar, rörlighet finns dem emellan. För diskutera sådanasom att
frågor behövs kriterier för klassificera yrkenatt och professioner, och för

fastställaatt hela strukturer inom yrkesområden.

En variant på profession den kalladesåär Den tekniska,experten. ekono-

Dllüenl Oganisationens svarsmönster,strategiersvar. och lärandevid personalminsk-ningnyorientering. Akademiskavhandling.Pedagogiskainstitutionen,Stocholmsuniversi-Akademitryck.tet. Täby. 1989.
for översikt Broady. D. red.en Protessionaliseringställan.se: Stockholm.1985.
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arbets-ökandevåldsamtmedförtutvecklingen haoch socialamiska en
expertkompetensformerständigtmedoch specialiseringdelning avnya

harexpertsamhâlle. Experternabefinner ioftadet påstås vi ettoch att oss
främstharkraftigt. Deökat snävoch inriktninggäller antal vissvad en

demfackspråkochkunskaperExperternasteknisk kompetens. enger
grundpådåligt igenommakt attslår dennaSamtidigtmaktpotential. av

specialiserade.helhetsförståelse ochsaknar ärexperterna

expertfenome-arbetssituation åranställda tjänstemannensdenSett ur
arbetenäraliggande funktionersmedhänderVadbeakta.viktigt attnet
företagexpert-befattningar iskapasdet ettarbetsorganisationenoch när

förinnebär detvadkonsultroller;föredratendens iEn stegatt nästaär
funktionerandramedsamarbetetochföretagetkompetensutvecklingen i

företageti

på tjänste-yrkesgruppemadeingenjörema störstaEftersom är aven
kår har varitDennaspecielltdemskallmannasidan vi utrymme.ägna

forskareBemer denprofessionaliseringens âromtyckt föremål förett
perspektiv.historisktingenjörsrollen ibelyserbredast ettsom som

med införan-sambandförändring iBradley ingenjörsrollensbehandlar
ingenjörsrollenBradley belyser ettdatatekniken.dendet ex-somnyaav

dvsbuffertroll,elleranställda harempel på enensom
densamma.ochorganisationeni utommellan olikaposition grupper

handlartjänstemänför mångaarbetskravenvadBradleys om,grepp om
buffertoch fungeramellanställningdennaklaranämligen att somav

tycke högrelevant.underordnad vårtiochöverordnadmellan är

NÅGRA ORIENTER-SLUTSATSER MEDSAMMANFATTANDEKap. 11
MOT FRAMTIDENING

forskningsfrågomahuröversiktdiskuterandeavslutar dennaVi omom
vadpeka vimed påforskningsvenskaktuell attuti upp-tjänstemän ser

någotochpåhålla göraproblemenangelägnaste ögonende attfattar som
konstruktivt av.

industri.ArkivBemen svenskiingenjörsarbeletochTeknisk förändringvärld.B. Teknikems
Lund. 1981.historia.arbetarrörelsensiför studieravhandlingsserie Arkiv11.

Malmö, 1988.Bokförlag.Carlssonsdatatekniken.G. lngenjörsrollenoch denBradley, nya
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detNär gäller informationsteknologin instrument för effektiviser-ettsom
haring frågorna beträffande tjänstemännen huvudsaki gällt arbetsinne-

håll för enskilda tjänstemannakategorier, bevarandet dessas kvalifi-av
kationskrav, hälsokonsekvenser terminalanvändning. På tidsenasteav
har några forskare kommit in på frågor på vilket avanceradesätt in-om
formationssystem ingriperomformar tjänstemännens arbete, hurvisex
informationssystem för problemlösande arbete KBS ingriper i tjänste-
mänsarbetsuppgifter och i deras roll och betydelse i organisationen
AMIFO projekt 87-0225, eller vilka arbetsinsatser fordras vid integ-; som
ration administrations- och produktionsfunktioner AMFO projektav 86-
1030.
Dessa avancerade informationsystem ingriper i tillmer de ad-motsats-
ministrativa stöder utförandetsystem rutinbetonat kontoristarbe-som av

helaite organisationen. d i de olika tjänstemannafunktio-snarare v s-
i enstaka befattningar.ännerna

Vi det nödvändigt forskningenatt fastareanser de inbör-ettger grepp om
des relationerna mellan olika tjänstemannayrken. Forskning bör alltså
inriktas på bättre förståelseatt hur tjänstemäns arbetsuppgifterge en av
förändras utifrån olika OU-perspektiv och företagsstrategiska grepp.

Det också viktigtär inte släppaatt kring detaget tjänste-numerärt stora
fullgör administrativt rutinarbetemannagrupper på storskaligsom

basis, inte minst inom offentlig administration. Ergonomiskt tillfreds--
ställande lösningar bl forskning utarbetats kan hittills jusom a genom

acceptabel arbetsmiljögarantera enbart fysiski mening.en

2.
kanVi konstatera förändringaratt organisationsstruktur för be-attav

hårdare krav frånmästra marknadomvärld mestadels utvärderadeär
företagsekonomisk synpunkt. De förändringar tjänstemännensur av

villkor och inbördes förhållanden realiteteni i mycketäger ärsom rum
ringa utsträckning beskrivna i systematisk och for utomstående till-mer
gänglig form. Därmed inte företagensagt självaatt inte fullt medvet-är

de arbetsmässiga förhållanden uppstårl.na om som

Det emellertid viktigtär påpeka deatt organisationsföränd-att typer av
ringar vidtas har just syfte förändra tjänstemänsatt inbör-som nu som
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70-talet dåJmf med undersamarbetsformer.des roller och or-ansvar,
befrämjande syfte.personalutvvaldes i primärtganisationsstrukturer

intensiñeraskommertroligtvis80-talet och attTendensen under som
dliknandeaffärsområden eller termer,tänkaunder i90-talet att sär v

Dettaavnämarprincip.slagsefter någonstrukturera organisationen
projektorganisationdivisionalisering, etc.olikaundergörs namn:

fördärmed och minstinteuppstårarbetsgrupperTvärprofessionella
kunna fasaeffektivitetskrav, nämligenviktigt atttjänstemän uppstår ett

Självafullödig arbetsinsats.optimal ochtillihop kompetensersina resp
organisationinomtjänstemannakategoriermellan olikagränserna en

konstellationerbevaka experter.blir därmed mindre intressant änatt av
arbetsvillkor börutveckling tjänstemännensochForskning avom

företeelserdessafasta påpågrad inriktaskanske olika högdärför i att ta
tjänstemannayrken.enstakaänsnarare

med dennaofta ihophör typbudgetansvaretdecentraliseradeDet orga-av
forskningsintressekan visstdetdet gälleroch ettnisationsformerl, när

sektorn. Decen-kommunalaframförallt inomdetta fenomenspåras för
kompetenskravocharbets-medför sigbudgetansvartralisering nyaav

tjänstemannasidan.framförallt gällersom

3.
och mål-ökad effektivitetförorganisationslösningarI dessaspåren på

organisationenskala frånviljabenägenhetföljer oftauppfyllelse att aven
tid.högutnyttjade jämnt överstabsfunktioneroch ärservice- som

eko-välsignad mångastrategi,dennaavknoppning. Atteufem. avspr.
tjänstemän,anställda, inte minstförkonsekvenshar negativnomer, en

justtjänstemänbland mångaosäkerhetochskaparhelt klart. Denär oro
dessai funktioner.

gåravknoppningöverblick hursystematiskI dagens har vi ingenläge av
problemlös-vilkaspår,dessuppstår ismåföretagsbildningartill, hur

besvarade förbehöver bli attfrågorDettalyckats.ningar har är somsom
medlemstal olika tjänste-iiförändringartolkaska kunna trätt exman

mannaförbund.

4.
psyko-synbartframträdabörjat ettmellanställning harAtt arbeta i som

förmodli-yrkesgruppergäller inomarbetsmiljöproblem. Detsocialt som
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kommer bl. sociala och pedagogiskaatt växa, yrken, befattningargen a.
med samordnande uppgifter i alltmer kompliceratett arbetsliv.

Många tjänstemäns arbete karakteriseras också de intar formattav en
mellanställning betydelse för utformningenär arbetsför-av som av av

hållanden for andra personalkategorier. Tjänstemännen har ofta funk-
tioner dâr de produktionsplanering bestämmerpåverkargenom ramen
for andra yrkeskategoriers arbetsinsats eller där de val teknis-genom av
ka förutsättningar maskiner, arbetsorganisation bestämmerprogram,
handlingsutrymmet for personal. Ur arbetsmiljöperspektivett ärannan
den mellanställningtypen väl viktigså de andra.senare av som
Friedrich diskuterar teknikers mellanställning vad gäller utformning-

teknisk utrustning i sin skapar förutsättningar förtur arbetar-en av som
och tjänstemännens arbetssituation. Men det finns alltför få studiernas

och utvecklingsprojekt fram tjänstemännenstar mellanställnin motsom
bakgrund inre organisatorisk effektivitet och god kvalitet arbetsmil-påav
jön.

Tjänstemännenstekxiikernas arbete i deras mellanställningtermer av
alltså problematik forskning,är utveckling och konsultationen som

borde orientera sig framtiden.imotmer

l Friedrich,Peter.Teknikersroll vid utformning produktionssystem tilimedspeciellhänsynav
datorisering.Forskningslageoch torskningsbehov.MDA-rapport1987:17.Arbetsmiljöton-
den Styrelsenoch tor tekniskutveckling,1987.



ñnansierad ArbetsmiljöfondenBilaga Förteckning över urval projekt1: ett av
tidsperiodenunder 1982-1989.

sammanfattningar: ansökningshandlin-rapporter och AMl-Os-
Arbetsmiljöfondensgaá lslutrapportering fonden; beskrivningartill teckenutan i pro--oger.e a Intressanta projekt: mindresärskilt någorlundaprojekt: intressanta intressanta

projekt.

projekt-nr projekttitel

verkstadslnd.Arbetsmiljökonsekvenser datorstödd82-0076 vid automatisering inom
ÖB-områdetPsykosocial arbetsmiljö för civilanställda82-0284 inom

Beslutsfattande medinllytande vid datoriseringoch82-0420
Skolan arbetsorganisation82-04 65 som

KESOeffektivitet kommunalaKreativitet och serviceorganisationer82-0845 i
Förstudie: anläggnings- och karteringsarbeteCAD-system byggnadsn83-0042 inom

forskningsprogramteknik och tvärvetenskapligtNy arbetslivets villkor83-0132 ett-
Lantbrukets83-0135 psykosociala arbetsmiljö
lnfonnationssystemstrategier organisationsformerdecentraliseradeoch83-02 5l

förnyelse.Utvärdering för arbetsorganisatorisknationella83-0314 programav
industriella utvecklingDen produktionsorganisationens

personalsFörändring aktionsforskningsprojekt kring civiloch identitet83-0763 ett-arbetsvillkor försvarsmakteninom
utvecklingOrganisatinsteori. lärande och teknisk83-0782

Studier avseende reaktioner hos banktjånstemän varit utsatta83-0906 psykiska somför bankrån
Stöd- för anställdas arbetsmiljöoch betydelsestyrssystemets83-0960

arbetsinehäll och arbetsmiljöpåDen teknikens arbctsorganisation.83-1092 inverkannya grafiskaförstudie den industrinEn till utvecklingsprojektsprojektett inom
för utvleckling decen-Tankearâetet äçtoderlivsmedelspro uktionen83- 1041 i av en-tralisera samordnin och etappj ning.anering. CADCAlåp uppKompetensutvecking83-1113 i

Arbetsmiljö. för hjärt-kärlsjukdomlevnadsvanor riskoch83-1 911
förändringArbetsmiljöförändringar vid tekniskmedbestämmande84-0030 och storenpå pappersbrukett

industriproduk-lnformationsstöd ekonomisktför decentraliserad84-01 10 iansvar
tionen

för vilka datateknikenRiskäupper. åtgärder för yrkesgrup84-0135 En studie eravkan gäller yrkeskunnandeproblem vad sättning.innebäraatt syssemmaeller arbetsinnehäll.
uppföljning efter ärochStress hälsa datorförmedlat arbete.84-0136 En sjui

systemutveckling-alternativhelhetssyn pä temutvecklingMot En84-0333 en -modell faktorermed betoning socialap kunskapsbehov. kanStrukturomvan axbetsmiljöförändringar och Hur84-0356 . arbetsmiljö arbetebättre förändringar ochbetingademöta skt iteman
med personalutveckling

motorbranschens ochkartläggning hälsa hos tjänstemän84-0450 En arbetsmiljöav - medarbetsledare. social synvinkel. ADB-fysisk. psykisk ochEn studie urstöd och arbetsmetodprocessinriktad
konstruktion och till-lighetema till personalMö databaser84-0537 inomatt anpassa

gver arbetsorganisationsutvecklingSammanställning84-0543 erfarenheter inomavavVolvokoncemen84-0544,
84-0545.
84-0546

ochinformationsteknologi struktureringverksamhetsutveckling. En84-0559 och
fors sfrågorprioritering av flygplatsArbetsmiljön påvid84-0637 vadertjänsten Sturups

förChefers konsekvenser medarbetarearbets84-0644 och livssituation desssamt
närståendeoch



Interna och84-0719 målexterna arbetsorganisation: arbetskultursamt och service-kultur skärningspunkteni mellan och klienterd het AMSinommVilka84-0753 belastningar arbeteti copingsjukfrånvaroda hovanstäger av
84-0763 Kommunikationsmönster hos ledare. hur ledareEn studie tillgodoserav:liåanisationenoch dess medlemmars effektivitetbehov och tydligt ledar-av

P84-0906 fördelningsnormer.Rättvis lön jämförelser uppfattningaroch lönerättvisaom-
Tandvård84-0920 på ackord undersökning den psykosociala arbetsmiljönen iav-folktandvården

84- Läkamas1013 psykosciala arbetsmiljö. Registerstudie och intervjuundersökning.
84- Ny produktionsteknik:1042 hot eller möjlighet internationellEn attitydundersök-
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Bilaga 2. Forskningsprojekt finansierade Delegationenav
för social forskning från 1986, vilka beaktats i
rapporten.
l höger kolumn är angivet de yrkeskategorier eventuellt enligtsom
projektsammantatt-ningarna uppmärksammadeär i

67117385ÃT ÃEEAZÃFJEÖÖIll.l°__L_l1:IiTÃñêEfsUv och-BE
EKONOMISKA TRYGGHETSSYSTEMET:

A Unga811002 förtidspensionärer analys-rehabiliterings- och arbetsmarknadsátgärderav

A 831001 Den sjukfránvarons diagnoserersatta

A Otrygghet81123 i arbetet och arbetslöshet

SOCIALTJÄNST SAMHÄLLSPLANERING:Område B: OCH

B Det8042 sociala arbetets identitet för i soc.arb.högsk stud
halandel mellan yrkesarbetet och studierna

B Soclalarbetaren81105 socialsekreteraresom resurs -lältstationsbaserad studie förutsätt-av
ningar och hinder för sociasekreterarens
arbete under socialtjänsten

B 8313 Mot teori organisationer lör socialsekreterareen om
socialt arbete

B8382 Klienternas och socialarbetamas socialarbetare
páperspektiv socialtjänsten aktions-ett-forskningsprojekt mellan social-mötetom

arbetareklient

B 83190 Användning Fouresultat iav
socialt arbete

SocialtjänstenB 8473 åtgärder och soci tjänsLmänförv
metoder ungdomsarbetslöshetmot förmedlarb m

884121 Socialarbetaren, socialbidraget socialarbetare
och klienten. En studie klientiseringsav
processer

StödB 84243 och betydelsestyrsystemets
tor kompetensuppbyggnad i socialarbetaryrket socialarbetare

B Social842014 arbete

B 843031 Bättre beslut. En studie socialsekreterareav
sociasekreterarnas handläggning av am-
händertagande bamav



EffekterB 855 handledning l psyko- handledareav
socialt arbete handledningsgrupper
intervjuas

B 8560 Handledning i psykosocialt socionomerar-
bete. yrkesverksamma socionomer

B 85162 Eskilstunas socialtjänstor-
ganisation

B 8650 Att utveckla empatin i det socialarbetareso-
ciala arbetet

B 86141 Mötet mellan socialarbetare socialarbetare
och klient

B Arbetsmiljö86191 pá hem för vard behandlare
boendeeller psykosocial arbetsmiljö-pä socialtjänstens institutioner för soci-

behandlingsarbetealt

B 862009 Relationsorienterat socialarbetaresynsätt
och socialt arbete med missbrukare so
cialarbetare

SocialtjänstensB 862010 behandlingsar- behandlare
franbete handlingspsykologiska utgångs-

punkter

SocialarbetarenB 862023 och de smá socialarbetare
barnen

RelationenB 8719 behandlare klient i socialarbetare-psykosocialadet arbetet

Socialt8749 arbete i glesbygd socialarbetare

OmB 8799 relationen socialarbetare socialarbetare
klient i språketett mötesom

StudieB 87125 förväntnigarnas socialarbetareav
roll i samspelet socialarbetare klient

SamverkanB 87171 inom äldreomsorgsassistsocialtjäns
barn- och aldreomsorgsasslstenter barnomsorgsassist.ten

och socialsekreterare

OccupationalB 88191 socialarbetaresocial work in
Sweden.
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C 8157 Ledning och i relation iörvaltn personalstymng
till pedagogisk i förskolanprocess

daghemspersonal
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i förskolans institution och organisation förskolepersonal
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Område D: ALKOHOL OCH ANDRA BEROENDEFRAMKALLANDE MEDEL

D Frivårdsarbete8484 med drogmiss frivârdsassistenter
Övervakningensbrukare. betydelse lör

social anpassning handläggare inom
lrivárden

D Omrádesinriktat8839 behandlings
Strandarbete i Farsta socsekreterare

HANDIKAPPFRÅGOR:Område E:

E Decentraliserad8167 vård och
habilitering barndomspsykotiska lärareav

tillstånd i lan. Lärare, törskollår förskollärare
personliga assistenter personliga assistenterare,

E 8242 Tidiga samspelsmänster mel-
lan blinda synskadadebarn vårdareoch deras synskadadet
vårdare

E Föräldrars vårdare8874 och bedöm
ning begreppslig kapacitet hos barn vårdare först handiklav
med och förståndshandikapputan

F:HÄLSO- SJUKVÅRD:Område OCH

F 7890 Ekologisk analys psykiskav
hälsovård projekt psykiatri várdlagöppen

F Samverkan7966 mellan primarvárdspersonalsocial och
medicinsk personal l primärvrden i

olika länder

F Hagaprojektet8043 samverkan
mellan primärvård och socialtjänst primärvárdspersonal
på vårdcentralen



socialtj man
F Rundgång8224 värdsystemeti mänsoc

f8287 European oollaborative health
services study

F Omvärdnadsforskning82755 i pri-
mätvärden distnsköterskor

F Produktivitet8446 och effektivitet
inom tandvården Sverigei folktandvpersonal

privattandv pers

ÃLDREFRÅGOR:Område G:

G De83176 gamla, deras anhöriga anhörigsamariter
och hemtjänsten

ÄldreG 84138 pensionärer, deras hemtjassislenter
informella och formella omsorgssys

hemtjänstentem

G Den8622 sociala hemtjänsten hemtjassistenter
vårdbiträden

G 86175 Arbetet vårdbiträdeninom hemservice

G Kvalitetsegenskaper8224 inom den
sociala hemtjänsten
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arbetsplatsförhállandenändrade

NTDA. Oktoberprojekt,publikationer. 1989.Kalla: Oversnkt,



9

MDA 7 IVF; FA-rådet och Sociol Inst Gbgl:
Decentraliserad produktionsplanering datorisering planeringsprocessenav

Sägsingenting yrkeskategorierom men
det kan handla tjänstemän.om

MDAB IVF och Psykolog Inst Gbg:
Arbete högautomatiseradei produktions- arbeteopaatlhemas i bågsvetsanlâgg-
anläggningar. ningar; samverkan med andra vad

gäller, service, underhåll, förbyggande
störningarav osv.

MDA SICS,9 KTH-Arkitekt Amri:samt
Datorstödd för planering och styrning på planeringssystemför byggarbetsplatsen
byggarbetplatsen. kontroll, överblick ochbättresomger ger

samarbetsmöjligheter, för säkerhetspla-
neringen, ökar möjligheterna till läran-
de ochkunskapsöverföring. Anpassat
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lärande istuderas;ochklienterpersonal

aktionsforskning.arbetet;

tillverka system:på HårSFG KTH. InstMDA 15
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Datorstöd och bildskärmsarbete

Inledning1
.

Syftet med rapporten
Denna behandlaruppsats två ämnesområden; arbetsvillkor bild-i
skärmsarbete och strategier och utvecklingsarbete för bättre ar-
betsmiljö. Inledningsvis redovisas några de kritiska arbetsorga-av
nisatoriska förhållanden forskningen datoriseringsom och bild-om
skärmsarbete har förknippat med ohälsa. Denna avgränsning innebär

frågoratt kring elektromagnetiska fält. hudbesvär, graviditets-
störningar med flera förhållanden behandlas. En andra avgränsning
är att fokuserasuppsatsen på bildskärmsarbete och på andrainte
tillämpningar datateknik. delEnav av iresonemangen uppsatsens
andra ämnesområde strategier och utvecklingsarbete är dock- av-
generell art.

Datateknikens utveckling stor förger potential planeraten om-
organiseringsarbete och människor kommer allti större utsträck-

få levaning att med ständiga förändringarsmärre vardageni kombi-
nerade med större strukturella förändringar. Ny teknik och datakraft
marknadsförs lösningar på produktivitetproblemsom ocksåmen

vägar till bättre arbetsvillkor.som Teknisk utrustning omvandlar
kontorsmiljöerna. Forskning har effekternavisat att sådana för-av
ändringar angående såväl arbetsmotivation hälsa är starkt för-som
bundna med hur dessa förändringsprocesser sker inte medminst av-
seende på de anställdas möjlighet att spela roll dessaien processer.

En anledning till utlovadeatt löften beträffande effektivitet och
arbetsvillkor uppfyllsinte denär starka fokuseringen på tekniken i

ochsig negligeringen det sociala sammanhangav tekniken försvari
Om fokusin. riktas denmot sociala sidan kontorsdatoriseringav

finner dynamisk med klaraman en inslag oförutsågbarhet.process av
Ur planeringsperspektivett kan skilja på slag effektertreman vidav
teknikinförande

i det vill uppnå, dvs de direkta effekternaman lättaär attsom
förutsäga
2 de omedelbara övergående effekterna lättamen är attsom se
3 de sociala bestående effekterna svåraär bådeatt ochsom se
förutsäga



bildskärmsarbeteDatorstöd och

rollfaktorer spelarorganisatoriska storsociala ochSlutsatsen är att
ochsystemutvecklingsprocesser attochdatateknikinförande ivid av
sådanavid studierbeaktasbordeutsträckningockså högredetta avi

processer.
forskningredovisaförsta avsnittdisposition ettär att iUppsatsens

aspek-medicinskasociala ochpsykiska.ochbildskårmsarbetekring
inilytandemöjligheter sitt egetipå individensmed tonvikt ar-ter

identifiera ochhar kunnatForskningenarbetsbelastningar.ochbete,
18,3. 6,bildskármsarbete 17.förhållandenproblematiska ibeskriva

blirvarfördokumenterad avsnittetvälrelativtkunskap24. ärDenna
kortfattat.

delsförändringsprocessenbehandlasblockandral uppsatsens
fallet be-detpå teknik. Iavseendemedoch delsgenerellt senareny

delssystemutvecklingmodell. strategitraditionelldelsskrivs enen
förändrings-användarnainvolvera isyftar tillgradhögre attisom

processen.
redovisasvilkendelentredjebakgrund till idelenAndra utgör en

myndigheter kringvidmed treantal ansvariga sys-intervjuerett
sammanfat-Avslutningsvisförändringsprocessenochtemutveckling

fallen.dediskuterasoch tretas



Datorstöd och bildskärmsarbete

Bildskärmsarbete:2. psykosociala
aspekter och hälsa.

Inledning2.1
Forskningen har identifierat balansen mellan individens möjligheter
till kontroll arbetssituationi ochsin de krav ställs påsom
honomhenne nyckelfråga 2,stressynpunkt 9, 15, 16. Isom en ur
tillägg till detta bör arbetets sociala sidor uppmärksammas. Goda
sociala relationer och socialt stöd förgrundär arbetstillfreds-en
ställelse spelar ocskså förroll uppkomsten ohälsa 14. Vimen en av
skall nedan peka några betydelsefullaut sidor arbetet kan för-av som
ändras datorisering dimensionerna kontroll.i belastninggenom och
sociala relationer.

Kontroll. anknyter till användarens möjlighet inflytandeatt utöva över
hur och uppgifter utförsnär och under vilka betingelser. Förut-

försättningar individen skall kunna fåatt ökad kontroll blären a
10

l användarna måste ha de relevanta kunskaperna färdig-och
heterna för kunna manipuleraatt systemet:

2 skall funktionellt.systemet dvs det skall utöka användarensvara
möjlighet utföra arbetsuppgiftenatt väl;

3 skallsystemet transparent varmed användarenattvara avses
skall kunna skapa sammanhållensig mental modell syste-en av

funktioner.mets

På allmän nivå kan datorisering förändra individens möjlig-en mera
heter kontrollera förutsägaelleratt

mängden arbete skall utföras och deadlines.som-
ifrågavariationen arbetets inmatning data.art uttagom av av-

data, enkelt
eller komplext interaktivt arbete. datorarbete kontra annat
arbete,



bildskärmsarbeteDatorstöd och

långaterminaldatorfördelningen mängden tid vid pass,av-
korta pass.

mänskliga kontakter,arbete meddatorarbete kontra
igångsättande ochoch väntetider datasystemetavbrott i var--

aktighet,
förlängden och tidpunkten pauser.-

inflytande ochtillmöjligheternaovanstående naturligtvisärUtöver
introduktionsförfarande centralt.val ochkontroll tekniköver av

frågor kommande delarutvecklas uppsatsen.Dessa i av

felaktig arbets-faktornkritiska år attBelastningar. Den mest
meduttalatdatorarbeten repetitivaskapat ärorganisation vissa som
ochoch koncentration, -på uppmärksamhet sittensidiga kravhöga
ochbegränsatarbetedetta slag ärtlttarbeten. Lärandeinslaget i av

sådant arbetetilllederbeträffande arbetsställningensidigheten att
fysiskt belastande.måste betecknasäven som

lederväntetiderochavbrottteknikendirekt knutet till är attMera
drivsArbetstempotdagen.blirarbetsbelastningen övertill ojämnatt

eventuella avbrott. Dettabuffertför skall ha motatt man enupp
dator-starkt beroendepersonalenproblem äraccentueras avom
13.vid avbrottarbetsuppgifter tilloch saknar andra att tasystemet

socialamodifierar denförändringarSociala aspekter. Teknologiska
pånätverk arbets-och socialapåverka interaktionmiljön attgenom

for-stöd olikasocialtförmedlarevilka kan viktiga iplatsen. avvara
teknik.ochbildskärmsterminalerArbetskamrater ersätts avmer.

Övervakning ochförändras.överordnande kanOckså förhållandet till
ochopersonligdatorförmedlad,blikontroll produktionen kanav

enskildaoch dearbetsledaremellanfysiskt avlägsen. Kontakterna
befunnitshararbetsledareStöd frånindividerna ändrar karaktär.

område kunskaperna12. detta ärskydd ohälsa Inomett motvara
någraovanstående ärerfarenheterna begränsadeoch menmera

uppmärksammats.aspekter som
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2. 2 Arbetsvillkor och hälsa i bildskärmsarbete
Syftet med detta delsavsnitt är att bildrepresentativge en av ar-
betsvillkor bildskärmsarbete.i dels beskrivaatt försituationen en
extremgrupp arbete utmärks många devars angivnaav av ovan nega-

kånnetecknen.tiva

2.2. Arbetsvillkor1 i bildskärmsarbete
kanDet konstateras det svårtatt är fåatt bildrepresentativ huren av

datoriseringen påverkat arbetsmiljöema Sverige. finnsi Det inga
svenska representativa undersökningar bildskårmsarbete därav

vidsituationen olika tidpunkter kan jämföras. 1984 publicerade SCB
skriften Svenska folkets datorvanor där frågorvissa arbets-var
miljöinriktade. Westlander 8: Magnusson 23 bearbetatsom senare
detta representativa material finner tydlig segregering mänsen av
och kvinnors dataarbetsuppgifter. Kvinnomajoritet ñnns arbeten vidi
a dataterminaler inrättade för särskilda uppgifter kassaterminalt ex

b datatenninaleretc. vid befintliga försystem ändra och påverkaatt
information kundtjänst,t bokning, eller Överföringuttag infor-ex av

ochmation uppgifter c 0rd- och textbehandling. erfaren-Kvinnors
heter också begränsade till färre dataarbete.var typer Forskarnasav
slutsats dennaatt föreföll påsegregeringvar ett övergripande plan

relaterad till den könsbundna sektoriseringenvara arbetsmark-av
naden.

Därefter har likartatinget material förränpresenterats TCO 1989
skriftenut Ijänstemänsgav och tjänstekvinnors arbetsmiljöer -

utveckling och nuläge 22. Denna måstesituation betraktas som
otillfredsställande. bordeDet många synpunkter angelägetur attvara
få bildrepresentativ datateknikens påverkanen på det svenskaav
arbetslivet och på befolkningens arbetsvillkor.

TCO-studien har framtagits samarbetei med SCB och bygger på ett
representativt material från SCBs levnadsförhållandeundersökningar
Den visar att nästan hälften 43 % TCOs medlemmar brukarav ar-
beta vid bildskärm. Ungefär 20 % samtliga med bildskårmsarbeteav

vilket omkringmotsvarar 90.000 arbetar 4 ellertimmarpersoner- -
dag vid bildskärm. Av Dos medlemmarmer per 12 % deattuppger
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medan 20 % SACOsbildksärmbrukar arbeta vid närmare av
arbetar vid bildskärm.medlemmar

lång bildskärm.tid dag vidkvinnor arbetarvanligareärDet att per
fyraTCO dagarbetarkvinnorna än timmar24 procent permerav

60.000 kvinnorjämfört blandmed 13 % männenvid bildskärm
män.30.000resp

dagmedbildskännsarbete. 1personal minst timmeNär utan per
beträffande arbetsvillkorjämförsdagoch med 4än timmarmer per

bild-Genomgående gällerframstår skillnader.tydliga att ju mer
arbete känne-derasdesto andelskårmsarbete attstörre angersom

Samtidigt gällerensidiga rörelser.upprepade och atttecknas per-av
personalgenomgående besvär änsonal bildskårmsarbetei anger mer

uttalad kvin-skillnad blir närbildskärmsarbete. änDennautan mer
figur 1.betraktasoch arbetssituation separatmänsnors

75

2ai.
.

än 4Erier I
Hinsl l I.
Izlnget

:nåtTCOTCO
ICOalla kv.TCOTCOstal

Andel bland TCO-ensidiga arbetsrörelser.Upprepade och1.Figur
Källa:på bildskärmsarbetetomfattningmed olikamedlemmar

1989arbetsmiljöer. TCO,och tjänstekvinnorsTjánstemäns

oftarebildskärmarbetar vidgäller tjänstemänattI genomsnitt som
heltenfomdgt. skillnadDenna visar sigarbetetandra årattän anser

ellerBland medvärden. mån utankvinnogruppens högaförklaras av
enformig-beftråffande upplevelsefinns skillnadbildskärm ingen av

mycket Här ärskillnaden kvinnogruppen är stor.medanhet inom
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det gånger flernästan bland demtre med bildskärmsarbete som
upplever arbete enfonnigt.sitt som

Påtagliga finnsskillnader mellanäven och kvinnor huruvidamän
arbetet innebär lär saker. Bland kvinnornaatt sig andelenärman nya
lika tyckerstor arbetet innebäratt möjlighet lära sakerattsom nya
oberoende arbetar med bildskärm eller Blandej. männenav om man

däremot bildskärrnsarbeteär förenat med oftare arbe-att man anser
utvecklande.tet

Arbetsvillkor sjukfrånvaro2.2.2 och i inmatnlngsarbete
Om olika datorarbetsuppgifter betraktas utifrån dimensionerna
möjligheter till kontroll och belastning framträder inmatningsarbete

speciellt kritiskt. Inmatningarbete kännetecknas hög arbets-som av
takt. få naturliga avbrott. låg egenkontroll arbetet få tillfällenochi
till beslutsfattande.

I studie drygt 1.700 statligt jämfördesanställda meden av grupper
olika slag datorarbete med påavseende arbetsvillkor. hälsa ochav
sjukfrånvaro 3. Urvalet bestod personal besvaratav som
Statshälsans basformulär dataformulär.och förstaEn observation är
den starka könssegregeringen förhållande till arbetsuppgift.i
Kategorin inmatningsarbete består till ungefär 90 kvinnor% ochav
kvinnoandelen med andel bildsskärmsarbetestiger större dag. Iper

finns också påtagligövriga kvinnoövervikt med undantaggrupper en
den kvalificerade nämligenmest ochprogrammeringgruppenav sys-

där ungefärmännen 23.temering utgör
de olika användargruppemaNär jämförs beträffande arbetsvillkor

framträder påtagliga skillnader till nackdel.inmatningsgruppens
Gruppen lägre grad andrarapporterar än de har möjligheti att att
påverka arbetsförhållanden ochsina de har engagerande arbets-att
uppgifter. Arbetet beskrivs ensidigt och koncentrations- ochsom
uppmärksamhetskraven bedöms höga. betraktasDatorn ettsom som
styrmedel och den drabbasinmatningsgruppen är mestgrupp som av
driftavbrott och väntetider. faktorer identifieradeärsom som
väsentliga källor till och arbetsbelastning. Också beträffandestress
arbetets sociala dåligsidor kontakt chefermed och sällan infonna-
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förefallerarbetebrahuruvida inmatningsgruppensgör etttion man
den minstsituation gynnsamma.vara

mellan gradenfinns sambandOckså på hålsosidan repetitivi-ett av
Sjukfrånvaromáttet kan antasoch symtom. gerapporteringtet enav

därmedbesvär ochsamla olikasammanfattande bild attgenom upp
från livs-arbets- ochpå totalbelastningenindikatorsågas vara en

till avvikerframgår figurema 2 4 inmatningsgruppenmiljön. Som av
ñnnsfrånvaron.synnerligen höga Detdenfrån övriga grupper genom

sjukfrånvaro och tid dagmellansamband iexponentielltsnarastett
kombinerasvid terminalarbete och tidbildskärmsarbete. Når typ av

med4. Omkring 40 %figurtydligare ibildenblir ännu gruppen
dataskärm hartimmardag vid varitinmatningsarbete och 6änmer
året.månad under det senastefrånvarande änmer en

sjukfrånvaro mänbetydligt högre ånkvinnormaterial hardettaI
veckor hänsynborta än 4respektive 7% har17 % varit ommer

förändrasbeaktasarbetedatorarbete. Nårtill typtypinte tas avav
ingårdär endast mändock 14inmatningsarbetebilden. l gruppen
21 %frånvaro kvinnornahögahar männen setti stort somsamma

sjukfrån-harjämfört bland kvinnorna varitmed 25 %männenav
användar-året. Iunder detveckor senastevarande än 4mer

ochinmatninginformationssökning programme-grupperna
påavseendemedjämstâlldesoch kvinnordärringsystemering mån

för dettasignifikanta skillnaderfanns statistisktterminalvidtid inga
sjukfrånvaromått.

10
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30

I lnmatare
20 I lnformsökare

I lnm.+lnf.
Ordbehandlare

D Progrsystem.10

Figur 2 Procentuella andelen olika användargrupperi varitsom
frånvarande än veckor under4 månaderna12 nsenastemer

Åberg Örellus.1738 Källa: Aronsson. 8x 1988

°o 30

tim1
1-2tim20
2-4tim
4-6tim
6tim

10

3 ProcentuellaFigur andelen frånvarandevarit veckorän 4som mer
under månaderna12 relationsenaste till tiddag vid dataterminali

Åborgn 1738 Källa: Aronsson, Orelius. 1988

11



bildskärmsarbeteDatorstöd och

Inmatare40 -ø-%
Informsökare-0-
Inm.+lnf.-I
Ordbehandlare-O-30
Progrsystem.-I-

20

0 , . ,. , . . . . .4-6tim Gtim1tim 1-2tim 2-4tim
Tiddag

frånvarande veckor4Procentuella andelen änvarit4Figur mersom
datatçrminaltill tiddagevidmånaderna relation12under senaste i

Aborg Orelius,n 1738 Källa:användargrupp Aronsson.och
1988

sammanfattning.Kort
kän-på arbetsvillkorrefererade har pekatstudierna negativaDe som

utsträck-datorarbetsuppgifter. mycketslag l stornetecknar vissa av
finns mycket starktuppgifterutförs dessa kvinnor. Det ettning av

arbetsuppgiften och könkvalifikationsnivåsamband mellan inne-i
arbetsuppgifter destoenhandaenformigare ochbärande att ju mera

åtgärda och förändra detta4.andel sekvinnor 3. Attävenstörre
ocksåhälsofrågaarbetsuppgifter första handslag är i enen menav

arbetsuppgifteruppgraderaeftersom kankvinnofråga härinsatser
på arbetsmarknaden.kvinnosektorstorinom en

12
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3. Implementations- och förändrings-
processer

dettaI behandlas föravsnitt förändringarstrategier allmänheti och
för implemention datateknik synnerhet. utgångspunkti Enav är att
strategier inkluderar deltagande från de anställda har bättresom
förutsättningar leda till lyckatatt resultat. Inledningsvis redovisas
kort betingelser för förändringar allmänhet varefteri fokus riktas

implementationmot datateknik. Förutsättningar för. komponenterav
och konsekvenser deltagandestrategieri presenteras.av

Allmänna3. 1 betingelser för lyckade förändringar.
Följande förhållanden har nödvändiga föransetts lyckad för-sex en
ändring 7.
1. Krismedvetande. måste finnasDet relativt spridd uppfattningen

något fel och måste åtgärdas.att ärom
Medhåll2. uppifrån. Maktens måstecentrum medvetenvara om

nödvändigheten förändring. Förändringen behöver dock utgåav inte
uppifrån.
3. Förändringsagenter. måste finnasDet eller fleraen personer som
aktivt driver förändringen.

En måste4. finnasvision. Det medvetenhet önskat framtidaettom
tillstånd.

Såväl5. intellektuellt emotionelltsom engagemang.
Tid.6. förändringEn större kräver tid.

3.2 Acceptans datoranvändning i organisationav en
tordeDet råda något tvivelinte sättet introduceraatt data-attom

teknik på arbetsplatsen har betydelse för graden förochacceptansav
produktivetet och hälsa. Motstånd teknik ellermot organisations-ny
förändringar allmänhet där dei anställda saknar kontroll oftastär

ochinte explicit. Motståndetorganiserat år indirekt ochsnarare
Det resulterarpassivt. minskad produktion.i information sprids inte

den borde, formalism. och brist påpassivitet handlingskraftsom och
kreativitet problemnär uppstår. På det psykologiska planet är svaret

13
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minskat lärande och känslorpå icke-inflytande minskad motivation,
uppgivenhet.av

vidbidragande tillaspekter har bedömtsFöljande acceptans in-som
10:förande

kunskap datortekniktidigare om-
införandeprocessenfråndeltagande de anställda i-

bra utbildning-
påspeciellt med avseende indi-arbetssituationenden konkreta-

stressnivåkontroll, komplexitet ochvidens möjligheter till
dekvalificeringarbetssituationen innebärinteatt nya-

såväl personligt socialtförväntan konsekvenserpositiva somom-
avancemangmöjligheter tillt arbetsvillkor,bättre störreex

fruk-anställdeockså fogas villkoret denpunkter kanTill dessa att
data-arbetsuppgifter bortrationaliseringhotashansatt genomtar av

inför framtiden.osäkerhetåtföljande känslatekniken. med av

systemutvecklingimplementation ochförStrategier3.3.
systemutvecklingsarbete,traditionelltbeskrivsdettaI avsnitt som

frånErfarenheterna dennafövaltning.bedrivits statligdet har inom
på nödvändigtutvecklingverksamhet pekar det är att ut-atttyp av

kallasl, varför skisserat vad kanmodellerveckla flexiblare vi som
användarorienterad strategi.en

systemutvecklingsarbetetraditionelltKritik3.13. av
finns funktion, både dendagMånga datasystemde inomiisomav

näringslivet, har utarbetatsoffentliga sektorn och det privatainom
utifrån särskildasystematiska metoder,formaliserade,med hjälp av

systemutvecklingsmodeller.
SlSRAS--modellenTden s.k.dominerande modellen harDen varit

för admi-SIS RiktlinjerStandardiseringskommissionensärsom
frånpåsystemutveckling20. SISRAS bygger 8 etapper,nistrativ

genomgås bestämd ordning.efterstudie,förstudie till stegvis isom

14
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Under år har denna modell. och andra principielltsenare lik-
artade modeller, ifrågasätts allt Kritiken går framförallt påutmer. att
arbetssättet förblir stelt och låst.

Modellen innehåller linjär, stegvis utveckling. innebären attsom
beslut och åtgärder tidigare skapar låsningari steg och begränsar
handlingsutrymmet efterföljandei steg.

många fallI har dessutom utvecklingsarbetet bedrivits särskildaav
datakonsulterexperter. fleramed utgått från kunskapsom mer om

datateknik och informationsbehandling frånän verksamheten som
skall stödjas de Eftersomsystemen. datatekniken och data-av nya

betraktatssystemen specialområden handhaftsegna sär-som som av
skilda har datoriseringsprojektenexperter ibland blivit isolerade och

samordnatsinte tillräckligt med övrig metod- och organisations-
utveckling. gammaldagsEn på arbetsmiljöbegreppet betoningsyn
på fysisk miljö och individuella symtom har dessutom bidragit till att
arbetsmiljöaspekter och medverkan från arbetsmiljöansvariga och
skyddsorganisation saknats många dataprojekt.i påKrav inflytande
från användarna eller brukarna har växt sedan modellen introduce-
rades. tillfredställaAtt de kraven formelltmed fackligt. representa-

inflytande hartivt svårt.visat sig Genom det arbetssättetstegvisavara
har synpunkter framförs fel skedei alltid kunnat beaktas.intesom
Användarnas synpunkter har ofta kommit för sent.

Varför har det tidigareni inte blir försagt Nu det dyrt ändraatt i
ochsystemet liknande reaktioner från harsystemerama inte varit

ovanligt.
Förutsättningarna för utveckling datasystem förändras snabbiav

takt. förändringsprocesserViktiga pågår arbetslivet.inom på-som
verkar metoderna för systemutveckling.

Den tekniska utvecklingen går fort. Både prestanda och påpris
den tekniska förändrasutrustningen oavbrutet. datorerna blir kraft-
fullare till relativt allt lägresett viktigaste förändringenDenpris.

det här områdetinom är persondatorutvecklingen. Tack vare per-
sondatorerna kan effektivt datorstöd fåett spridningstor helainom
arbetslivet. bara hårdvaranInte också mjukvaran.utan dator-

15
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fåfler kan alltoch alltutvecklas varieratgör attprogrammen, mer
kvalificerat datorstöd.och

förändras också hög grad ochmarknadskraven,kraven. i iDe yttre
årunderbara näringslivetgällerhögt Det utantempo. inte senare

marknadsföring,på kost-offentliga sektorn. Kraven service.även
flerstarkt. Alltnadseffektivitet, produktivitet betonasökad om-osv

former konkurrens.för olikaråden blir utsatta av
ledning, kom-följdkrav avseendekrav organisation,Dessa ger

pågårmånga verksamheterpersonalutveckling Inompetens, m.m.
befo-ochdecentraliseringriktning motomorganisationer i av ansvar

flexiblasjälvständiga ochmindre,genheter, riktning moti mermer
enheter.

frånför, inflytande de anställda och deraspå, och formernaKraven
anställdapåverkar och arbetssätt. Deorganisationorganisationer

arbetsmiljöbegreppet harpå ochställer arbetsmiljön,högre krav
från skyddsvochinflytande från fackligavidgats. organisationer

flerskyddsombud gäller alltskyddskommittéer ochorganisationen
före-arbetsmiljölag och avtal ochområden. Medbestämmandelag,

förutsättningar.skrifter på dessa.bygger ger nyasom
faktorer haralltså samverkandefinns många och starka,Det som

måste påskeutveckling datasystem dag sätttill ett annatlett iatt av
enligt SISRAS.än

de flestamodeller och metoder,finns flertal olikaDet ett mernu
för beskriva denanvändsflexibla SISRAS. Termer attän nyaresom

till slutenkaraktär öppensystemutvecklingens är motsatst.ex. i
Öppen syftartill rak eller linjär.cirkuläroch rund eller motsatsi

utvecklingsprocessersamband med andrapå arbetet sker näraatt i
chefs-. kompetens-personal-.verksamheten; Organisations-,inom

utveckling osv.
gålätt tillbaka tilldetsyftar på arbetssätt görRund attett som

förändra komplettera.tidigare skeden, eller
från verksamhetutgår uttalat denmycketarbetssättDagens mer

Därför vikt vid verksamhets-skall läggstekniken stödja. storsom
förmetoder det praktiskamånga olika modeller ochanalys, och ar-

har utvecklats.med den analysenbetet
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pågåendeDen snabba omvandlingen arbetslivet ökar kraven påav
de anställdas kompetens. Förändringarna i och arbets-organisation
uppgifter ställer krav på bredare och flexiblare kompetens.
Datatekniken påskyndar denna utveckling.

Datasystem berör flerallt delar verksamheten och allt flersom av
de måsteanställda utvecklas samverkani nära med användarna.av

Modeller och måstemetoder bygga på aktiv medverkan från
slutanvändarna. Sådan medverkan blir samtidigt viktig delen av
kompetensutvecklingen 19, 21.

Utvecklingen både hård- och mjukvara har medfört ökade för-av
förutsättningar lokal. användarstyrd systemutveckling. kanMan nu

arbeta med s.k. experimentell systemutveckling eller med
prototyper, det möjligtgör konkret demonstreraatt olika lös-som

för de tänktaningar användarna.
ökadeDen medvetenheten psykiska och sociala aspekter påom

arbetsmiljö har lett till helhetssyn, där datateknikens effekteren
på såväl den fysiska miljön på arbetsorganisation och arbets-som
innehåll beaktas. sådan medvetenhetEn bör leda till framtidaatt sys-
temutvecklingsarbete vägleds tydliga och mål.inspirerande Inteav

målbara ekonomiska och produktionstekniskai ocksåtermer, utan
personal- och arbetsmiljörelaterade mål. mål följasDessa kan sedan

kontinuerligt, olika förslagnär införsprövas, när ochsystemetupp
det driftnär tid.vant i en

3. 3. 2 Använda-orienterad strateg
Detta skall anknytaavsnitt till de avslutandevi tankegångarna före-i
gående och skisseraavsnitt vad förut-väsentligavi menar vara

ochsättningar delar påi strategi, bättre tradi-ett sätt änen som
tionella systemutvecklingsmodeller involverar och till de be-tar vara
rörda användarnas synpunkter och kunskaper. sakensl liggernatur

och resultatetatt skapas aktörerna; några färdigaprocessen av re-
på deltagandestrategiercept kan skrivas forskareinte ellerut av

andra experter.
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Allmänna förutsättningar
utgår föl-Om från användardeltagarorlenterad blirstrategiman en

jande förutsättningar 10:centrala

förMänniskor behöver utbildas deltagande.-
lmplementationsprocesser sociala kräver tid.är processer som-
Anställdas behovsinventeringsfasendeltagande skall komma iin-
Datorsystem skall installeras med premissen att senare anpass--

lätt skall kunna ske prototyputveckling, experimentellningar
systemutveckling.
Information fak-skall tidigt. skall relaterad till deDenges vara-
tiska arbetsuppgifterna och arbetsprocedurerna teknisktinte-
orienterad
Perfekta professionellaför införande admi-planer skapade av-

för-då de tenderaroch tekniker skall undvikasnistratörer att
hindra anvândarinflytande.

för participation. kan tala direkt ochFormer Här in-man om en en
form.direkt formen användarnadirektaDen är när systemetav

formensjälva deltar indirekta betyder använ-Den atti processen.
darna har nödvändigtvis användare.ärrepresentanter intesom

former fördelaktiga människorDirekta speciellt når somanses
för inför förändringen. Direkt del-förändringarutsätts känner oro

information möjlighet tilltagande möjlighet korrekt ochtillger mera
påverkan minskad och ökatvilket kommer bidra tillatt enga-oro

fallde direkt deltagande möjligtI är är representationintegemang.
generellt bättre deltagande alls.än inget

Innehåll i graderas tid departicipation. Besluten kan i termer av om-
omfattaanställda. kanoch betydelse för företag och Beslutenspänner

på halvlångden beslut siktoperationella verksamheten vardagen.i
och policy-beslut medbudget ellerrör inköp utrustningvisssom av

långsiktiga konsekvenser

utefterParticlpatlonsnlvåer. deltagandegraderakanHår enman
från inflytandeskala konsultation demokratiskt tillöver situationen
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där deltagarna bara fattarinte beslut även har befogen-utan ansvar,
heter och för genomföraatt besluten.resurser

Grupper involverade i participation. Tre användargrupper kan sär-
skiljas utifrån förhållandesitt till ochsystem teknologi och andra an-
vändare ll.
Primáranvändare. Dessa arbetar direkt med systemet De
har kunskapen modifieraatt systemet teknologin och förår ansvariga

fungerardet effektivtatt och drlftsäkert. skallDe till att systemetse
fungerar bra för andra användare. Exempel år ochprogrammerare
systemerare.
Sekundâranvändare. Dessa arbetar direkt med systemet attgenom

eller frammata informationin ta från har kun-systemet intemen
skaper eller befogenhet förändraatt det. kan påverkaDe genom pro-

ellergrammerare systemerare. Exempel banktjänstemänär som ar-
betar on-line och sekreterare arbetar med ordbehandling.som
Tertiäranvândare. Dessa är användare inte medinteragerarsom sys-
temetteknologin arbetssituation ändå påverkasmen vars attgenom
de använder produkter från systemet. Tertiäranvändare kan inte
heller direkt påverka funktion;systemets bara indirekt attgenom
vända till någonsig ansvarig Tertiäranvändare finnns bådeperson.

och företaget.inom utom Ett exempel på det firmasärsenare en
kunder, vilka erhåller olika slag dokument från firman.av

Stadier för participation. Varje eller teknologi genomgårsystem en
livscykel från idéstadium till utdatering. Stadieindelningen varierar
mellan olika forskare och Vägledningar för användare. allmänEn

är deltagandeprincip att skall komma tidigt dennain i Enprocess.
är olikaprincip att slag och kompetensinsatser krävsannan iav

olika stadier.
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strategi.användarorienteradKonsekvenser enav
självkänsla;ökadochutvecklingpersonliginnebärDeltagande-

attitydpositivresulterar idetta mera
dettabelönande;självoch re-i sigutmaningDeltagande år en-

attityd.positivsulterar i meraen
kännermänniskor sig meraresulterar attiDeltagandestrategin- data-använderinnebär attvilketförändringen, mandelaktiga i

systemen mera.
kunskaperinhämtarimplementationendeltar iAnvändare som- kvali-tekniskasystemetskontrollerakanbättredegör attsom

användare.skickligareoch blirteter
bättre.blirsystemen-

dialogförVillkor
trä-intressenterolikapå attbyggerAnvándarorienterade strategier
bokBråten har siniSteinforskarennorskedialog. Dender iin en

hotarförhållandenpåpekat somdatasamfunnetvilkår iDialogens
modell-ochmodellstarkafrån begreppenutgårBråten8.dialogen

grupper.ochindivideraktörersvaga
tolkningsramartilltillgångharaktörenattmodellstyrkaMed avses

hel-meningsfullatillinformationstruktureraför attoch nyteorier
eller istarka svagaAktörer ärinformation.prioriteraselektivtheter,

faktaområde.till visstförhållande ett

slutsatsertankeväckanderadkanperspektivethårUtifrån det en
systemutvecklingsarbete:förbetydelsedras av

blirde ännuinformation attökadbetydermodellstarkadeFör
starkare.

ochbelastningbliinformationytterligare enkanmodellsvagaFör
inte resurs.en

ochinformationsströmmenin ikastar sigmodellstarka2 De
informationeninde kan sorteraattstyrkta ut genomkommer

ñltreringsmekanismer.ochordnings-mentalaenligt sina
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3 modellsvaga oftaDe viker informationen,undan
ochstänger ögon draröron. mössan huvudet.överner

4 modellsvaga kanDe bli beroendeän de modellstarka, förmer av
få hjälp med tolka och åt informationsströmmen,att att meningge

behovet enkla växer.sanningarav

Informationsnåt5 kan öka genomslagskraften för dem harsom
utbud.ett

6 modellsvagaNär och modellstarka kopplas isamman en
handling eller informationssökningsprocessi tenderargemensam

de modellsvaga deöverta modellstarkas modeller.att

Övertagande7 innebär de modellsvaga ökarinte att kon-sin egen
troll verklighet. det modellstarkassin Tvärtom âr kontrollav som

attökar ha kontroll något förutsätteröver har modellatt man en
det kontrolleras Kontrollen blir maximal de modell-närav som

föregripa,starka kan förståoch de andras förståelse.

8 Sentensen Kunskap makt räckerär till. Om Diginte jag ger
kunskap detår och blirmin Du mäktigare ochjag inte som som

ökar kontrollen. förstårbara förstårJag dig. också din för-inte jag
ståelse. kan simulera dinaJag mentala simuleringar.

9 på informationsöppenhetVem tjänar Den ställerpart som upp
med de starkaste modellresurserna och samtidigt villig leve-är att

ifrån information som premissersig representerar ärrera egna
den påtjänar öppenheten och inflytande.ökarmest sittsom

Bråtens problematisering villkoren för dialog naturligtvisårav en
anvåndarorienteradeinte ett emotargument strategier utan var-

ningssignaler på information och dialogövertro mellan ojämlikamot
kan dåHur undvika modellmonopolparter. utvecklasatt Det ärman

möjligt formulera rådkonkretainte täcker alla möjligaatt som
exempel kansituationer ett ges:men par
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ärmellanmodellstyrka parternaskillnad imycket stordet årOm
modellsvaga partendentill dessdialogenavbrytabästkanske attdet

utifrån premisser.kompetens egnautvecklat sin
informationsmängdenmåstemodellstyrka är storskillnaden iNär

begränsas.
modellmonopolteorinär attmekanismenvikigaste omkanskeDen

på ochuppmärksammasdeltagarnasjålvupphâvande. Omkan vara
insiktdennakanutvecklaspåhåller attmodellmonopolattinser

modellmonopolet.upphävatillmedverka att
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Datorisering4. i statligatre myndigheter
Bakgrund4.1

Inom statsförvaltningen har under 1980-talet pågått rationaliseringar
där och Ävenomorganisationer teknik spelat viktig roll.ny en om

huvudsakligenmotiven har ökad produktivitetvarit har arbetsmiljö-
aspekter också spelat roll.en

fåFör bildatt denna valdes myndighetertreen förav process ut
Urvalet syftadeintervjuer. till nå och beskrivaatt myndigheter som

utgjorde goda exempel. De myndigheternatre var:

Örebro.SCB däri arbetsmiljöinslaget bestod försöka förändrai att
arbetenmonotona och bryta trenden ökningmot antalet arbets-av

skador.

Riksförsäkringsverket där arbetsmiljöinslaget innebar förändring av
relationer mellan yrkeskategorier och kompetensutveckling hos
assistenter.

Studiemedelsnämnderna. där datoriseringen innebar upplösningen
gränsen mellan handläggare och och försökassistenterav ett medatt

datorn hjälpmedel få effektiv arbetsfördelning.som en

intervjupersoner och intervjuteman
Urvalet syftadeintervjupersoner till nå denattav personal varitsom
direkt engagerad förändringsarbeteti och haft för detta.ansvar

Ett antal enligt dettemata perspektiv kapitelpresenterats i 2som
formulerades intervjuguide.i Strukturen påen intervjun enligtvar
följande.
l Förändringsprocessen i sig
2 betingelserInre
3 Yttre betingelser
4 Resultat för anställdorganisation. och kund

bilagaI finns1 intervjuguidens innehåll närmare beskrivet.
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materialinsamlatBearbetning av
efter Dendirektsammanställdes intervjuerna.lntervjumaterialet

korrigeringarkunde göradeltagarnasändes tillskrivna texten som
revideradeinfördes. Deändringarfåtal smärretillägg. Ett sam-och

kom-företrädare harFackliga4.2.finns avsnittmanstâllningarna i
fack-med dehartillägg textenoch gjorts iresultaten vissamenterat

synpunktema.liga

lntervjustudiens art
ochsnabbutredningbetraktaskapitel börInnehållet dettai ensom

kritiskochpå allsidigkravmed dessforskningsarbeteettinte som
frågeställningarna.belysning av
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4.2 Sammanställning intervjuerav
Statistiska Örebrocentralbyrån SCB
intervjuade: Enhetschef och tidigare projektledare för ADA-projek-
tet. Nuvarande projektledare ADA samt personalutvecklingsansvarig.
Synpunkter har också inhämtats från huvudskyddsombudet.

Förändrlngsprocessen:
ÖrebroSCB omfattari 4 ämnesavdelningar. administrativ avdelning,

utvecklingsavdelning driftavdelning.samt Inom driftavdelningenen
finns databeredningsenhet. Ämnesavdelningamaen får uppdrag att
utföra olika typer utredningar. och lägger sedanav i sin tur jobb påut
databeredningsenheten. Fram till 1986 dataregistreringen delvar en

datacentralen. Registrering sköttesav särskilda anställda,av som en-
bart matade datain via tangentbord. Tidigare utfördes inmatnings-
arbetet på ackord, det avskaffades undermen 70-talet. Kodning,
rättning, granskning sköttes andra anställda, och gjordesav huvud-
sakligen manuellt.

1986 inleddes omfattande förändring.en Organisationen ändrades
så att registreringen överfördes från datacentralen till databe-
redningsenheten. Samtidigt avskaffades chefsnivå, sektions-en
chefsnivån, och placeradesgrupperna direkt under enhetschefen.

1986 startade också det s.k. ADA-projektet Anskaffning av
Dataregistreringsutrustning. med uppdrag framatt ta kravspeci-en
fikation för datautrustning. Ursprungetny till uppdraget ekono-var
miskt, tekniskt. Den gamla utrustningen behövde helt enkelt bytas av
tekniska skäl.

Samtidigt växte ett önskemål önskemåletannat alltsig starkare:
att integrera registreringen med andra databearbetningen.moment i
Motiven till det dels ekonomiska, verksamhetenvar skulle på det
sättet bli effektivare. dels arbetsmiljömässiga. fannsDet med-en
vetenhet att registreringsarbetetom olämpligt arbetsmiljösyn-var ur
punkt och det fanns del problem med arbetsskadoren och omplace-

från denringar arbetsplatsen. lntegreringstanken inte Undervar ny.
åren 1978-80 pågick försöksverksamhet ÖVA-projekteten där
granskning, kodning, utfördesregistrering integrerat. Resultatet var
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arbetssättetdetupplevdepersonalen nyadels attpositivt. genom
Betydande hin-gjordes.ekonomiska vinsterdels attpositivt. genom

tankegångarna.deenligtarbetefortsattföremellertid ettfannsder
övrigregistreringinnebar att resp.dåvarande organisationenDen

teknikendåvarandeDenpå enheter.olika varfannsdatabearbetning
fannsSlutligen ettarbetssätt.tillsvårochoflexibel att nyaanpassa

förrädslapå attgrundatfrämstpersonalen.frånmotstånd enuttalat
förlora jobbet.anställdaminska ochskulle vissaarbetsuppgifterna

mot-undanröjda. visstEtthinderdessatvå förstade1986 avvar
på data-främstanställda.deblandfanns kvarförändringstånd mot

frånpersonal registreringensåg risken attberedningsenheten, som
uppgifter.derasdelskulle överta aven

delvisändrade snartkravspecifikationmedarbeteABA-projektets
ochpå arbetsorganisationinriktat ar-alltblevochkaraktär mer

liksombetonades.på utrustningenkravenergonomiskaDebetsmiljö.
arbetssätt.integreratunderlättapå ettattkraven

dåhadeklara. Manutrustningsönskemålen1987Sommaren var
byggde ettochpersondatorer.på uppför registreringbestämt sig

stordator.ochminidatorpersondatorer.bådemedsystem
förstadenochpå plats gruppenutrustningen1988aprilI var

modellen.denenligtarbetabörjadepersoner nyacirka 10med
hösten. Dessaunderefter grupperföljde vartvåYtterligare grupper

självahadeochförberedelsefåtthade visstidigare.sedanutvalda
arbetet.uppläggningenplanerat av

medarbetat regis-tidigareanställdatvåfanns somI varje grupp
trering.

medarbetedriftsavdelningensmodellen ärtraditionelladenEnligt
arbetsgrupper.olikapå femuppdelatenkätundersökningen

enkäter.inkommandeemot enenkäter. tarsänder utEn engrupp
fråndatainregistreraroch rättning.kodninggranskning. ensköter

telefonkomplet-medarbetarochtill datorsystem gruppenkät en
såfulltarbetet intepraktikenuppgifter. iofullständiga varteringar av

speciali-drivenlångtändåuppdelat. principenstrikt envarmen
ADA-arbetssättetdetEnligtarbetsuppdelning.och nyasering
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mode1len samtligaär dessa samlademoment till arbets-samma
QTUPP-

Ytterligare pågår f.n.insatser för stärka detatt grupporienterade
arbetssättet. Syftet år delegera alltatt till gruppnivå.mer ansvar

Måldiskussioner pågår därför på gruppnivå databerednings-inom
enheten. Diskussionerna leder till handlingsprogramatt formuleras,

rörande arbetsrotation,t.ex. friskvård. utveckling arbetssätt ochav
produkter. Dessa sker delvisinsatser samarbetsprojektinom ett
mellan LO. TCO och SAF, kallat aktiva arbetsplatser.

Som ledett utvecklingsprocessi ingår dessutom s.k. kvali-samma
tetscirklar.

Organisatoriskt leddes ADA-projektet projektgrupp.av en sam-
för ledningenmansatt och fackligadeav repr. organisationerna. inkl.

skyddsombud. Under projektgruppen fanns systemgrupp.en som ar-
betade med den tekniska kravspecifikationen. och användar-en

främst arbetadegrupp. med densom utrustningens ergonomiskanya
utformning. denl nuvarande införandefasen leds arbetet enbartav
linjepersonal. Företrädare för fackliga och förorganisationer skydds-

alltsåorganisationen involverade projektets inledning.i detvar när
gällde underlag för upphandling Därefterutrustning. har derasav ny
direkta minskat. Skyddskommitténengagemang har haft någoninte
egentlig roll det förändringsarbetet.häri

betingelserInre
fackligaDe har helaorganisationerna tiden medverkat och varit

förändringsarbetet.till,positiva
Eldsjälar har funnits. både bland fackliga företrädare och andra.
Ledningen. på alla nivåer. har varit tillpositiv projektarbetet och

de organisationsprincipema.nya
Hela ADA-projektet har genomförts med enbart interna resurser,

någrautan konsulter.externa
Datormognaden inom relativt hög.organisationen är finns.Det och

fanns vid ADA-projektets inledning, erfarenhetstor arbetaatt medav
terminal stordator.mot Det emellertid förär de flesta fråga om en
begränsad och erfarenhet.passiv
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FoBBostadsräkningama ärochFolk-arbetskrävandemycketDe
inmatningsarbetetgjordes1975erfarenhet.sådanexempel givitsom

låst arbete,ensidigt ochmycketterminal. Det ett somtill FoB via var
personalreaktioner.och negativatekniken,styrdes gavhelt somav

slötsAvtalförändringar.därförgenomfördes vissa1980 omTill FoB
ochtill möj-2terrninalarbetspassen timmarbegränsamöjlighet att

kon-för terminal. Detställetpapperslistafrån iarbetalighet attgavs
jämfört medganska litepraktikenförändrades iarbetssättetkreta

personalen positiv.1975, mervarmen
anställdaAllabedrivits.harpersonalutbildningOmfattande intern

utbildning. utsprittfått cirka 100 timmmarhardataberedningenpå
drift-informationinnehållitharUtbildningenår.några omöver

persondator,introduktion tillverksamhet.och dess er-avdelningen
utbildning.uppgiftsorienteraddirektochgonomi

ocksåerbjudspersondatorerpå genomoch enUtbildning Övning
datastuge-verksamhet.särskild

medpersonalgrupp,stabilmycketharDataberedningsenheten en
medelåldern liggerkvinnor,majoritetår storlåg Detomsättning. en

år.10 och 20mellananställdaflesta harår. de varit50runt
faktorbegränsandetidigarehar varittekniska utrustningen enDen

arbetsinnehåll och arbetsorganlsation.förändragällerdet attnär
för rutinmässig inmatning ienbartkonstrueratsharUtrustningen

emel-införts årutrustningmöjligt. Dentaktså hög nusomnyasom
pågörsmed inmatningenoch attflexibel.mycket l person-lertid

arbetsutvidgning.tillmöjligheterfinns godadator

betingelser:Yttre
detstatsförvaltningen. närt.ex.för helaregleringencentralaDen

svårighet. Dettidigarehar varitdatorutrustning.inköpgäller enav
hinder.egentligtnärvarandeför ingetemellertidutgör

hareffektivareoch servicepå snabbarefrån omgivningenKraven
faktor.pådrivandepositiv,varit en

förändringsarbetetbehövs iall kompetensfinnssettI stort som
utform-fysiskaför denanlitatsharStatshålsanorganisationen.inom

typarbetsplatskonstrueratoch hararbetsplatsen, t.ex. enningen av
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möjliggör växling mellansom sittande och stående arbete. Från
fackligt håll finns synpunkten förändringsarbetetatt hade kunnat gå
snabbare även kompetensexternom använts.

Försök pågår med olika typer teknik för underlättaattav ny in-
matningsarbetet, t.ex. streck-kodsläsare och optiska läsare.

En lösning f.n.annan är attsom intervjuarna självaprovas matar in
intervjusvaren direkt på bärbar dator.en

Arbetsmarknadssituationen förär tillfället Örebro.förpositiv SCB i
Personalomsättningen lågär och rekryteringslâget är gott.

Resultat
De olika uppdrag databeredningsenheten arbetar med. olika produk-

har ganskater, olika karaktär. olikat.ex. grad registreringsinten-av
Därmedsitet. har de också olika rationaliseringspotential. Generellt

finnssett emellertid hög rationaliseringspotential, det finnsen t.ex.
hel del väntetid att vinnaen produktenattgenom med ett inte-mer

arbetssättgrerat behöver flyttasinte mellan olika ansvariga.
När ABA-projektet introducerades garanterade projektledningen
de för deansvariga produkter började tillämpa denman nya me-

todiken på, medatt centrala medel ersätta merkostnader.ev.
Resultatet blev emellertid ställeti ekonomisk vinst.en

Rationaliseringsvinsten har blivisat sig 10%. med storaca. men
skillnader mellan produkter och grupper.

erfarenhetEn deti sammanhanget är, det lämpligtatt är börjaatt
med välfungerandeärgrupp förändringen.en innansom och med en
blandad produkt-mix. möjliggör omväxling.som

effektEn förändringen börav med är, densom man attse upp
rationellare hanteringen driver tempot och borttar behövligaupp
andhämtningsperioder. När det visar det finnssig att outnyttjade

ledningenstoppar in extrajobb,resurser kan registre-som vara ren
Åtgärdenring. det denmot är pågående delegeringen planeringav

och ökadeDe lokala påverkansmöjligheternaansvar. har bl.a.använts
till införaatt arbetsrotation och bättre ergonomisk utformning av ar-
betsplatsema.
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detattkonstateras.kanhälsolägepersonalensgällerdetNår
belastningsbesvär.andraocharbetsskadordelfinnstidigaresedan en

påverkatarbetssättetförändradedetbedömaför tidigt attår omDet
påriksgenomsnittetöverhögrelativtñånvaron ärproblem.dessa

Även sägaför tidigtdet atthär ärdriftavdelningen.påochtotaltSCB
effekter.påtagliganågrahaftABA-projektetom

för attfrånvaro. t.ex.gällerdetnäraktiveratsharGruppchefema
sjukskrivna.medkontaktpersonlighålla
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Riksförsäkringsverket RFV Stockholm

intervjuade: Personalchef frånsamt tre personalenhetenspersoner
PU- och PA-delar. administrativ chef vid ADB-avdelningen.
Synpunkter har inhämtats från två fackliga företrädare.

Förändringsprocessen
Allmän utveckling: Genomgripande förändringsarbete har pågått

helainom deorganisationen åren.senaste Ursprunget och drivkraf-
påten övergripande nivå kommer frånen regeringen, verksled-via

Motivenningen. huvudsakligenär ekonomiska, verksamheten skall
rationaliseras och effektiviseras. omfattasRFV de generella strä-av
vandena statsförvaltningeninom riktningi decentralisering.mot En
förutsättning och ytterligare drivkraft är den tekniska utvecklingen.

decentraliseringEn datasystemen har påbörjats och kommerav att
bli mycket omfattande enligt den s.k. FAS 90-utredningen. Den
centrala datordriften kommer minska omfattningatt i och betydelse,

kommer finnas kvar.att kompletterad medmen persondatorer och
lokala nätverk.

Rationaliseringssträvandena och den tekniska utvecklingen till-
alltmerett teknikberoendeger arbete,sammans terminaltätheten

ökar kraftigt. Samtidigt skapas möjligheter avskaffaatt eller minska
de ensidiga ochmest arbetsuppgifterna.monotona lndatarutinema
har ändrats från central till lokalstansning inmatning via terminal

på försäkringskassornaute teoretiskt kan arbetsuppgiften därmed
spridas på cirka 9.000 personer.

Det skrivarbetet minskar också. takt medrena i persondatoreratt
införs och handläggare börjar skriva själva. finnsDet fortfarandemer

liten skrivcentral med 6 anställda,en flyttaprincipen är attmen ut
skrivpersonalen till de olika enheterna. Därmed får de möjligheter
till ett arbetsinnehåll.varieratmer

finnsDet starkt betonat långsiktigtett mål.nu att helaanpassa or-
tillganisationen förebyggandeett arbetssätt, för minskamer att

hälsoproblemen samhället.i Därmed kommer arbetsinnehåll och yr-
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fåkommeranställda attmångaochförändras. merkesroller att
uppgifter.varieradeochkvalificerade

projekt.specielltEttoch assistenter.för bitrádenutbildningspeciell
målgrupp.assistentpersonalmedgenomförts.har somkallat SUBA.

anställdamed 200avgiftsbyrånbyråhelatt ca.Ursprunget envar
tillöverfördesarbetsuppgifternaoch1985.fr.o.m.avvecklades

skatteförvaltningen.
huvudsyftetdå. med attgjordes geutbildningsinsatserOmfattande

skatteförvaltningenanställningtill inommöjlighetpersonalberörd
behovminskattillleder ettutvecklingen.beskrivnaDen somovan

handläggar-behovökatochbiträdespersonal ettoch avassistent-av
förutbildningsinsatserfortsattamednödvändigtdetgjordepersonal.

personal.biträdande
del-med 111986-87.genomfördesSUBA-utbildningenförstaDen

deltagare.med 151988-89.andraoch dentagare.
möjlighetdeltagarnaenskildadeutbildningen är, attmedSyftet ge

verksamhetenstillfredställakompetensutveckling. attsamttill
påstudieromfattar terminerstreUtbildningenkompetensbehov.

socialförsäkringskunskap. rätts-främstomfattarInnehålletheltid.
psykologiutredningsmetodik samtadministration.offentligkunskap.

ingår indivi-utbildningteoretiskaEfter dennapersonalfrågor.och
praktik RFV.upplagdduellt inom

harSundsvallADB-avdelningen iVidSundsvall:ADB-avdelningen.
Riksförsäkringsverket.ät helautförtsdatacentral inmatning av

arbete. Inmatningsper-och monotontensidigtmycketDet är ett
hålsobesvär.arbetsrelateradefrekvenshaft högharsonalen aven

ochHälsohänder.ochaxlar.nacke.belastningsbesvär ifrämst armar
förändramed attför arbetetbetydelsehaftarbetsmiljöskäl har stor

har successivtcentrala inmatningen av-Deninmatningsrutinema.
heltdenkommer att1990Undertid.några års varaundervecklats

lokalapå deutförasattkommer inmatningenställetawecklad. I
mängden registre-totaladenharförsäkringskassoma. Dessutom

Av-bantats.statistikregisterreducerats att vissaringsarbete genom
handefterharpersonalenochgåttalltså successivtharvecklingen
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omplacerats till andra arbetsuppgifter. Vissa har fått intern vidare-
utbildning.

harRFV t.ex.. med stöd från Statens fömyelsefonder. bedrivit in-
tern programmerarutbildning. Utbildningen denmotsvarar 1-åriga
kommunala högskoleutbildningen. 7 anställda från RFV deltog.

fåFör tillräckligtatt antal elever till kurs kontakttogs meden
några andra statliga myndigheter Sundsvall,i fyllde på med del-som

tilltagare på 16 elever.grupp Utbildningenen arrangerades av en
konsultfirma.extern RFV:s deltagare arbetade halvtid på ordi-sina

arbetennarie under studietiden. Utbildningen bedrevs både på ar-
betstid och fritid. Efter den teoretiska delen ingick veckorstio
praktik RFV.inom

En vid ADB-avdelningengruppannan arbete behöver förändrasvars
bl.a. miljö- och hälsoskäl.av är de nattarbetande dataoperatörema.

Med hjälp teknik kommer behovetav ny natt-tjänstgöring da-iav
torhallen att minska. Det manuella bytandet band bandstationemaiav
planerar att ersätta med robotar.man

Inre betingelser
fackligaDe organisationerna har pådrivandevarit förändrings-i

arbetet. finnsDet eldsjälar bland fackligade företrädarna. och i
linjeorganisationen.

Samarbetsklimatet år detgott. beskrivs öppet.som
En strävan individuellmot lönesättning finns frånmer arbets-

givarsidan. det bromsas från fackligamen sidan risken detattpga
blir till nackdel för mindre kvalificerad personal.

Individuell utvecklingsplanering. enskilda planerings- eller med-
arbetarsamtal. har börjat genomföras, är allmänt före-intemen
kommande helai organisationen.

Verkets högsta ledning starktengagerar sig arbetet föri förän-att
dra det utåtriktade arbetet, framför allt för öka de förebyggandeatt
insatserna.

När det gäller de arbetsmiljöfrågornainterna är engagemanget
otydligt, på alla chefsnivåer.mer Friskvårdsinsatser får emellertid

ökande stöd, och för t.ex.ges rygg-gymnastik påresurser arbetstid.
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framföranställda.bland definns mycket hälsoproblemrelativtDet
sjukfrånvaron hög. detnacke. axlar. ärbelastningsbesvärallt i rygg,

arbetsskador.pålångtidssjuka, bl.a. beroendemångafinns
inflytande på dethaft någotArbetsmiljöaspekter har störreinte

förändringsarbetet.beslutadecentralt
och kun-för höja utbildnings-finns behov attinsatserDet stort av

bedrivsOmfattande intemutbildningskapsnivån organisationen.inom
planeras.ytterligareoch stora satsningar

både nödvåndiggörvilketförändring.under snabbDatatekniken är
ochför utvecklingförutsättningar organisationskaparoch ar-av

betsmiljö.
lokal datakom-Sundsvall.finns centraltADB-kompetensen i men

enskilda kassoma.på debyggaskommer attpetens upp
utvecklingsarbete.kontinuerligtADB-avdelningen bedrivsVid ett

påtekniken bästa sätt.ocheffektivisera verksamheten utnyttjaför att
fungerararbetsmiljömedvetande.ocksåfinns emellertid ettDet som

frånoftastkommerpå förändringar.pådrivande lnitiativenvissa
roll.harmedan skyddsorganisationen passivlinjen. meren

betingelserYttre
beslutadecentraltoch ratio-betingelser skapas regeringen.Yttre av

drivkraft.avgörandeföråndringskravoch ärnaliserings- en
ambitionhar högledningenutifrån ochhöga,Servicekraven är en

möjligtdetSåledestillfredställa dem. är intedet gäller attnär ex.
förseningmedfördet ut-nattarbetemängdenminskaatt avenom

försäkrade.blanketter till deskick av
specielladestöd tillekonomisktfömyelsefonder har gettStatens

utbildningsinsatser nämnts ovan.som
chefs-förkonsulterformharkompetens använts iExtern av

arbetstagar-90-projektetteknisk utveckling. FAS samtutveckling,
de fackligaengagerade organisationerna.konsulter. genom

driftorganisationmedför arbetetanlitatskonsultSundsvall harI
kontinuerligtfrekvent ochocksådriftrutiner. har ettoch Dâr man

arbetsmiljöfrågor.ochhälso-med Statshâlsansamarbete i
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Arbetsmarknaden pådrivandeär faktor. på så det finnssätt atten
rekryteringsproblem. vilket nödvändiggör internutbildning.

högreEn och bredare kompetens hos de anställda gör organisa-
mindre sårbartionen svår rekryteringssituation.i en

Resultat
Ärendehandläggningen effektiviseras fortlöpande och det leder till

ökandeatt ett antal ärenden handläggs minskandeett antalav an-
ställda.

En omfattande resultatuppföljning försvårasjustmer de på-nu av
gående förändringarnastora arbetsuppgifter.i och tek-organisation
nik. Denna omställning kommer krävaatt mycket medanresurser,
effekterna kan bedömas först antal år.ettom

Utvärderingen den första omgången SUBA-utbildningav visar. att
de deltagarna11 har 5 anställning utanförav RFV.nu

Samtliga fåttde förändradeatt arbetsuppgifteruppger efter ut-
bildningen. 8 förändringenst att helt eller delvisanger beror på
SUBA.

Samtliga tycker de utvecklatsatt arbete,i ochsitt 9 dem sägerav
ÄvenSUBA bidragitatt till den utvecklingen. deltagarnas chefer upp-

de genomgåttatt fåttSUBAger ökad kompetens förändradeochsom
arbetsuppgifter. finnsDet emellertid brister utbildningens uppfölj-i

ochning tillvaratagandei organisationens den kompetensen.av nya
Arbetssätt och arbetsfördelning på de enheter där SUBA-utbildad

personal finns har enligt vad dessa själva förändrats.inteuppger
Resultaten programmerarutbildningen Sundsvall beskrivsiav som

mycket Sex de frånpositiva. sju RFV genomgick utbildningenav som
arbetar dagi systemeraresom
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CSN SundsvallstudiestödsnämndenCentrala

Överdirektören chefenoch administrativefrån CSN:Deltagare
företrädare.från facklighar inhämtatsSynpunkter

Förändrlngsprocessen
påver-starktförändringar.omfattandegenomgått fleraharCSN som

bildskärm.vidanställdas arbetedekat
ocharbetsorganisationförändringarradikalagjordes1977-78 av
heltmyndighetenframtvingades attförändringarDessaarbetssätt. av

uppgifter.lösaklarade att sinaenkelt inte av
informations-omfattandedehanterarationellt sätt attEtt mer

utvecklas.måste snabbtmängdema
tek-Åtgärderna ochorganisationsförändringarbådeomfattade ny

handläggandepáuppdelningeninfördes,grupporganisationnik. En
inriktningenprincipiellaavskaffades.personal Denbiträdandeoch

uppgifter.förekommandepådela allaskallanställdaallaattvar
snabbtdenblevundantag principenindividuellanödvändigaMed

terminalbaseratocksåinfördes ettgenomförd. 1978ochaccepterad
SMN.Studiemedelsnämndernavidför handläggningdatorsystem

arbetsuppgifterdå överCSNförändring. togkom nästa1986 stora
ochförsäkringskassorna postgirot.kommunerna,från

teknik.ochÄven bådeförändringar organisationdå gjordes i
motsvarandepådatoriseradesVUNVuxenutbildningsnämndema

tidigare SMN.sätt som
datafångsten. är ettuppgifter datasystemet,iInregistrering av

arbetsmiljösyn-ocheffektivitets-bådeproblematiskt moment ur
tillfrån CSNdatafångsten utdelöverfördes storpunkt. 1986 aven

ändåeleverna registreras.studiestödsberâttigadededärskolorna,
SÖ. medochSCBmyndigheter, t.ex.hjälpa andrasedankanCSN

trippel-dubbel- ochmycketharDärmedde behöver.uppgifter som
avskañats.arbete

streck-hjälpmedrationaliseratsharInmatningsarbetet även av
förarbetstiden inmatningnödvändigadenkods-läsare. Genom att

komplicerade ären-påläggasökad tid kunnatharminskat merner
informationsinsatser.ochoch bättre service-den
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Motiven liksom främst1978 rationaliseringskaraktär. effek-var av
hanteringtivare nödvändig för klara den ökadeatt arbetsmäng-var

den. fördesNu emellertid också arbetsmiljöargument in. Att göra ar-
betet ochintressant utvecklande och minska de ensidiga.mer belas-
tande ingick målmomenten för utvecklingsarbetet.som

Datoriseringen hade inneburit alltmerett terminalbundet arbete
och effekter, främstnegativa form nack-axelbesvär.i blev alltmerav
påtagliga.

Även rekryteringsskäl, svårigheter rekryteraatt personal,ny
gjorde det angeläget förbättraatt arbetsmiljö och arbetsinnehåll.

allmänaDen strävan statsförvaltningen.inom riktningi ökadmot
decentralisering, ocksåär stark CSN.inom

Ekonomiskt har utsträckningi stor delegerats till de lokalaansvar
nämnderna. Ekonomiskt överskott får hanteras lokalt, för t.ex. ar-
betsmiljö- och personalutvecklingsändamål. Arbete pågår f.n. för att
utöka det lokala föransvaret även tekniken. Tidpunkten för centrala
databearbetningar skall kunnat.ex. lokalt.styras

Nästa utvecklingenstora harsteg i inletts. länsorganisa-Ennu ny
skall införas.tion innebärande kansli län. Påett de därorter detper

finns både Studiemedelsnämnd och Vuxenutbildningsnämndnu
kommer de slåsatt till ett kansli.gemensamtsamman
Handläggningen återbetalningsärenden, har skötts centraltav isom
Sundsvall, kommer utsträckningi stor flyttasatt till de lokalaut
nämndkansliema. Efter denna förändrings genomförande har CSN en

där alla förekommandeorganisation ärenden hanteras på samma
ställe. I kan därmedprincip också nå målet alla anställdaattman
skall hantera alla ärenden.typer förMotiven detta främstärav av
effektivitets- och servicekaraktär. Kunden skall få snabba på allasvar

frågor.sina hänvisasutan att mellan olikarunt personer.
resultatEtt detta är samtidigt arbetsutvidgningattav en genom-

förs. alla anställda får bredare ochett arbetsinnehåll.varieratmer
Arbetet blir innehållsmässigt rikare, intressantare och fysisktäven

och mindrevarierat statiskt belastande.mer
När det gäller tekniken understöds decentraliseringssträvandena
införande persondatorer lokalai nät.av av
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betingelserInre
Samarbetet arbetsgivare- fackliga beskriver deorganisationer inter-
vjuade mycket MBL-förhandlingar förekommer sällan. Igott.som

fackliga företrädare representeradestället alla viktiga besluts-är i
sammanhang, chefsmötena.de kontinuerliga Myndighetensäven i

ledning har pådrivande och engagerad för-högsta mycketvarit i
ledningsfilosofiändringsarbetet, och aktivt enligt modemagerat

målstyming o.s.v.delegerlng.
nuvarande generaldirektör tillträdde 1980.CSN:s

1985 infördes individuellt skicklighetsbegreppett avsom en
grunderna för lönesättningen.

fackliga detta. ochArbetsgivare och överensorganisationer var om
pågårdess utveckling allt individuell lönesättning.sedan moten mer

bedrivits medOrganisationsutvecklingen har allt väsentligt in-i
för till-medan datakonsulter har använts attterna externaresurser.

föra teknisk datakompetens.mer
påproblemPersonalens datormognad har utgjort ett

VUN. datoriserades först 1986.Vuxenutbildningsnämndema som
bak-ofta folkrörelsebakgrund. skillnaderpersonalen har DessaDen i

grund innebär också skillnader organisationskultur. vilket sigvisati
svårigheter för VUN-anställdaform del sigattvissai anpassaav en

påArbetsuppgifter arbetssättochtill de snabba omställningama.
förän-föremål för omfattande och snabbahar blivit mycketVUN

nämnderna hartidigare skillnaderna mellandringar. successivtDe
försvunnit.minskat och har dag stort setti i

omfattande användarmed-bedrivits medSystemutvecklingen har
kontinuer-olika ADB-utbildning bedrivsverkan. och typer internav

all personal och tillämpnings-grundläggande tillligt. Förutom ADB
utbildadefinns särskiltutbildningar samband med installationeri

välutbil-haftpå alla enheter. harSMNADB-ansvariga yngre.en mer
erfaren-utbildning praktiskpersonalakademisk och har längredad

sedan relativtPå betraktas datorrnognadenhet datorstöd. SMNav
betrak-Kompetensnivánlång tid tillbaka hög. har även övrigtisom

på punkterpå den har behövt höjashög SMN. medan vissatats som
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VUN. dagslägetl skillnadernainom är små mellan nämnderna när
det gäller personalstruktur och kompetensnivå.

Personalutvecklingskostnaderna har ökat mycket kraftigt de
fem åren.senaste Principen utvecklaår ochatt använda kom-intern
Satsningar harpetens. på chefsutvecklinggjorts och ADB-utbildning.

Sedan 1989 det obligatoriskt förår cheferalla genomföra plane-att
rings-utvecklings-samtal med underställd personal. Tidsbegränsade
chefsförordnanden har också införts för förhand-ochvissa tjänster

pågårlingar införa det för samtliga chefstjånster.attom
det gällerNär ADB utbildar app1ikationsmånniskor.man an-

ställda både duktigaär handläggare och duktiga på tekniken.som
Även arbetsmiljöutbildningen får mycket cheferAlla ochresurser.
fackliga förtroendemän genomgår veckolång arbetsmiljökurs.en som

tillsammans med Statshålsan. En påarrangeras denstor satsning
psykosociala miljön har nyligen genomförts.

Från fackligt håll betonas de arbetsmiljöfrågoratt viktigastärsom
arbeta medatt de psykosociala.just är Personalen har varit utsattnu

för mycket pressande omstállningsperiod, och arbetssituationenen
fortfarandeär för många. finnsstressig Det god beredskap för atten

arbeta med dessa frågor. b1.a. tack personalomsåttningenatt ärvare
låg och personkånnedomen god.

Alla anställda har erbjudits tillfälle smågrupper diskuteraatt i
samarbete under ledning utomstående psykolog.m.m. av en.

Skyddskommittén har nyligen bytt till arbetsmiljökommitté.namn
frånEn avsikt, både arbetsgivare fackligaoch ärorganisationer. att

kommittén skall bli aktiv frågor arbetsorganisationi rör ochmer som
teknik. Tidigare har skyddsorganisatlonen arbetat med deny mest

traditionella frågorna, fysiskaergonomiskat.ex. problem.mer
Personalomsättningen låg. minskningår Viss personalstyrkanav

har skett. naturlig avgång och någon behövt bytagenom utan att
tjänstgöringsort.

hållerF.n. de dumma terminalerna på bytas och fr.o.m.att ut,
juli1 1991 kommer datorstrukturen bestå persondatoreratt iav

lokala ochnät terminaler kopplade till stordator.
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försök pågår förUtvecklingsarbete och praktiska med teknikny
fördag, medandatainmatning. Streckkodsläsare används i man

framtiden räknar med läsare skall användas stället.optiskaatt i

betingelserYttre
effektivitetskraven har ökat starkt deProduktivitets- och senaste

bådepå uppgifter, och och gamlaåren. CSN har tagit sig nya nya
på Viktigakunder har ökande krav snabb och korrekt service.

för regelsystem myndighetengrunder verksamheten utgörs somav
själv beslutarinte om.

sakfrågorna finns också administrativ,regleringFörutom i en
från håll; frånformell reglering och centralt regering.styrning ar-

betsgivarverket, Riksrevisionsverket och Stadskontoret.
för utveck-har hinder myndighetensCentralstymingen ettutgjort

emellertidförändring. åren dessa hinderoch harling iDe senaste
bort.utsträckningstor tagits

frihetha ochdag tycker myndighetsledningen gottI storsig sam-
finans- och olikauppåt. goda samarbetet med civil-,arbete Det

förutsättning för det förändrings-fack-departement har utgjort en
utvecklingsarbete bedrivits.och som

myndigheter,samarbete med andraberoende mycketCSN år av
UHÃ. SÖ Fortfarande skerskolor och högskolor.och enskildat.ex.

genomförts.förenklingarmycket dubbelarbete. trots att stora
på. mycket arbets-reform skulleCSN hoppasEn som varasom

från hög-studiemedelsansökningamabesparande, helt bortår att ta
antagningsuppgifterskolestuderande. stället skulle högskolornasI

studiemedel. rationellareförunderlag beslut Ettutgöra sam-om
framför mängdenallt minskadenna eller liknande kanarbete. typ.av

parallelladata olika.inregistrerande system.rutinmässigt iav av
frånengångstillfälle fått ekonomiskt stöd StatensharVid ett man

bedri-utvecklingsarbetetförnyelsefonder. emellertidharI stort sett
också påförlitarmedel. huvudsak internl sigutan extravits man

kompetens.
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Arbetsmiljökompetens får tillskottexterntman ett näragenomav
samarbete med Statshälsan. Samarbetet år hittills utvecklatmest rö-
rande fysiska, traditionella miljöfrågor.

Datoriseringen har ställt. och fortsätter ställa,att höga krav på
personalen, bl.a. fleraatt olikagenom datorsystem används.

Fortfarande är högi grad beroendeman centrala datorsystemav
och central datordrift. Systemen är delvis gamla och gradvis
pålappade. Det skapar tungroddhet och stelhet försvårar de-som
centralisering och flexibilitet.

Arbetsmarknaden är viktig faktor.yttre blirDeten allt svårare att
rekrytera lämplig personal utifrån. Det har nödvändiggjort satsningar
på internrekrytering, individuell karriärplanering. utbytestjänstgö-

mellanring olika och liknande.orter

Resultat
CSN försöker mäta verksamhetens resultat både kvantitativt och
kvalitativt. Kvantiteten kan mätas med olika typer nyckeltal. t.ex.av
för handläggningstider för olika ärenden. Sådana mätningar visar att
produktiviteten stiger. ojämnheten är beroendemen stor. t.ex. på
centralt beslutade satsningar på viss typ Kvalitetenservice. mätsav
med hjälp kundenkäter, dels SlPUsav i och dels lokaltregi i egen
regi.

harDet funnits oroande tecken detnär gäller personalens hälsa
och välbefinnande. De arbetsuppgifterna tillkomnya 1986 med-som
förde hög arbetsbelastning.en Det blev mycket övertidsarbete.

sjukfrånvaron relativt hög och över riksgenomsnittet.var
slutetI 1986 och början 1987av gjorde Statshälsanav riksom-en

fattande hälso- och arbetsmiljöundersökning på alla lokala nämnder.
med speciell inriktning på bildskärmsarbete.

Resultaten visade relativt höga frekvenser ögon-, nack-. axel-av
och ryggbesvär.

Missnöje framkom bl.a. med den höga arbetsbelastningen. med
innehållet arbetet tråkigt.i ensidigt och med datasystemets bris-
tande kapacitet och tillförlitlighet avbrott och förlängda svarstider
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skettförbättringarhardessförekommande. Sedanalltför vanligtvar
punkterna.kritiseradepå de

utbild-vidareutvecklats.datasystemenförstärkts.harTekniken
infly-lokalaoch detnågotminskatarbetsmângdenfortsatt.ningen

ökat.tandet och ansvaret
sjuktalen.Övertidstalen liksomgåtthar ner,

Enfriskvårdsaktiviteter.ochpåhar motions-Myndigheten satsat
genomförsregelbundetochhar inrättats.friskvårdartjänstspeciell

1anställda har motionerarätt attfriskvårdsvecka. Dekampanjer. typ
på arbetstid.timmevecka

låg.årPersonalomsåttningen
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4. 3 Kommentar till fallstudierna
En sammanfattande kommentar är likheternaatt mellan de tre
myndigheterna vad gäller problem och arbetssätt år stora. Orsakerna
till detta kan flera. Ihågkommas börvara urvaletatt myndigheterav
baserades på sökteatt godavi exempel utvecklingsverksamhet som-
fungerat väl.

Förändringsprocessen
finns fleraDet viktiga drag förändringsprocessengemensamma i dei

beskrivnatre fallen. Utgångspunkten och det huvudsakliga motivet
för förändringarna har varit starkt behovett effektiviseraatt verk-av
samheten. Trycket utifrån på ökad och bättre har lettservice till be-
slut utvecklingom organisation, personal ochav Syftetutrustning.
har alltså nåvarit produktivitetsvinster.att syftetDet är generellt
och övergripande. Det har medfört mångfacetterad och både tiden i
och vidsträckt förändringsprocess.rum Flera olika typer utveck-av
lingsprojekt har ingått.

På det övergripande planet har det funnits stor samstâmmigheten
mellan arbetsgivare fackligaoch organisationer. Inga motsättningar
eller konflikter har framkommit i intervjuema detnär gäller målen.

Visst motstånd från enskilda anställda har funnits. En förgrund
detta känslorär osäkerhet. otxygghet. oftast koppladav till rädsla för
personalminskningar och andra rationaliseringseffekter.

Intervjuerna har vid handengett det finnsatt medvetenhet ochen
vilja från både arbetsgivare och fack lösa förväntadeatt eller upp-
komna svårigheter på det individuella planet. Den allmänna plane-

kompletterasringen med individuella utvecklingsplaner.
Förändringstakten bestäms faktoreryttre och arbetsgivarnaav

uppfattar det svårt att den tillsom personalens behov ochanpassa
förutsättningar.

Inre betingelser
En viktig förutsättning. uppfylldvarit de här beskrivna fallen,isom
är det finnsatt starka förändringsagenterinterna eller eldsjälar.
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aktuellapå degenerellt gottvarithar settSamarbetsklimatet ar-
tillförsökt sigmedvetetharLedningen enbetsplatserna. anpassa

ochpå målstymingökad betoningmedledningsstil, per-modem
ingår denfaktorerpsykosociala itill s.k.Hänsyn ar-sonligt ansvar.

målutifråneffektivitetsmål termeriänutifrånbetsstilen. mermen
personalpolitik.ocharbetsmiljöav

förandraoch insatserpersonalutbildningpågörsStora satsningar
utbild-detta ärdelEnpersonalens kompetens.höja avatt

datatekniken.tekniken,till denkoppladningutveckling nya
snabbtanställdapå många attkravställerTeknikutvecklingen stora

saker.heltlära sig nya
formtillräckliga imedalltid avkrav möts inte resurser.Dessa

stressframkallande situa-vilket skapartidhandledning,stöd, m.m.,
tioner.

till-elleromfattningtillräckligfinnsDatatekniska inte iresurser
geografisktoftafinns t.ex.låttillgångliga. Resurspersonemaräckligt

hjälp.behöverpersonalifrån denlångt som

betingelserYttre
myndigheterna.beskrivnapå dekrafter verkarStarka yttre

tid.på kortarekräver serviceKundenökat.harKundkraven mer
centrala stats-för denföreträdareledandeförstärkskravDessa av

mark-allt aktivareEnmyndigheterna.enskildaför demakten och
förväntningar.kundensnadsföring ökar

utvecklingförstödverbaltuttalatalltsåfinns avFrån högre ettort
formerbjudsstödkonkret ioch arbetssätt. Visst avorganisation

hos t.ex.kompetenskompetensoch centralfondmedel
erbjuder kompetens iStatshålsanStatshålsan. ar-ochStatskontoret

möjligheten utnyttjaslokalt. Denochbåde centraltbetsmiljöfrågor,
miljö.fysiskfrågoroftaanlitas iArbetsmiljöexpertisolika.mycket om

arbetsinnehållarbetsorganisationsfrågor.gällerdetsällan närmera
liknande.och

frågor utgöradministrativasakfrågor ochbåderegleringCentral av
faktor.begränsande.och iblandviktig.en
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Lagar, avtal och föreskrifter på arbetsmiljöområdet har spelat en
underordnad roll de här aktuellai förändringsprocesserna.

Teknikutvecklingen har också spelat betydelsefull roll. Det ären
ekonomiskt möjligt placeraattnu ut persondatorer långti större ut-

sträckning än tidigare. Detta har förutsättningargivit för ett mera
kvalificerat datorarbete. Effektivare tekniska hjälpmedel för in-
matningsarbete förutsättningar förger minska tidenatt med rutin-
arbete och öka andelen kvalificerat arbete.

Resultat
Regeringen och centrala myndigheter har under de åren på-senaste
talat nödvändigheten bättre och tätare resultatmätriingar.av kvanti-I
tativa termer har effektiviteten ökat. fler ärenden hanteras per an-
ställd och tidsenhet. Detta är orsak tillper tidspressenatt påen
personalen ökat. Kvaliteten svårareär mäta. deatt intervjuadesmen
uppfattning förbättringarär att kontinuerligt.görs

Ett genomgående drag hos de studerade myndigheterna be-är
toning och påsatsning kompetensutveckling. De anställda som
direkt berörs förändringarna har fått ökad och bredareav kompetens
och ett arbetsinnehåll.varieratmer

deI beskrivna förändringsprojekten har effekter på personalen i
termer hälsa, sjukfrånvaro och liknandeav studerats. efter-En
granskning ordinarie personalstatistik och genomfördaav hälso-
undersökningar indikerar förbättring beträffandeviss frånvaroen
och belastningsbesvär för de direkt berörda grupperna.

För få mätbaraatt effekter förändringar denna krävstypav av en
längre uppföljningsperiod och tidig och medveten planeringen mera

uppföljningar.av

Sammanfattning och diskussion.
Målsättningen har de falleni huvudsakligentre ökad effektivitetvarit
och produktivitet. Medlen för detta har kompetenshöjningvarit och
decentralisering. bland skett lokalannat utplaceringsom genom av
terminaler. Syftet är att skallinmatning ske lokalt och anslut-närai

till handläggningen.ning I andraett skede byts terrninalema ut mot
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möjligheterfrån rutinarbete ochfrigörsDärmed tidpersondatorer.
inflytande denochskapas kvalificerat datoarbete överför egnamera

också den lokala arbetsgruppensarbetssituationen. innebärDet att
beslutsutrymme ökar.

förändringsprocessernabeskrivnadeDe använts iresurser som
förän-ochhar verksamhetsorienterade, dvs initiativtagarnavarit

för förbättrameddringsagenterna personal atthar varit pro-ansvar
anlitateffektivitetsmålsâttningen har dessa ut-duktionen. Utifrån

för skapa denpersonalenhetenfrånbildningspersonal och andra att
effektivi-önskvärd-förändringkompetenshöjning och urvarsom

tetssynpunkt.
för-målsättningen nämnts inte varitTrots den primäraatt som

arbetsmiljöförbättringar skett.påtagligabättrad hararbetsmiljö
arbetsuppgifter, höjdvarieradeResultatet bredare ochhar blivit mera

kunskaps- kompetensnivå.och
frånprojektenvadfråga ställas vunnitsDen kan är omsomsom

ef-medarbetsmiljöperspektivbörjan uttalat integrerathaft ett mera
intrycksvår besvarafektivitetsperspektivitet. Frågan ettär att men

hade kunnatterminalarbetemängdenterminalbundenhet ochär att
arbetsmiljöperspektiv.utifrånangripas ett

avseenderationaliseringsfaser medolikakunna talaMan skulle om
tyngd-Rationaliseringsmodeller medpå arbetsmiljökonsekvenser.

modelleravlösesspecialiseringpunkten ochcentraliseringi nu av
fasförstaarbetsutvidgning. lbetonar ochdecentralisering avensom

lokalaochkompetensoanvänddecentralisering frigörs tidigare re-
arbetsmiljövinsteruppnås äveneffektivitetsvinsterFörutomsurser.

perifera ocharbetsmiljöorienterade ärtrots att insatsen resurserav
beaktade från början.

ökadeffektivitet ochpå ökadFrågan kommande kravhurär pro-
decentrali-arbetsmiljösynpunktslå närduktivitet kommer att ur

påförlitardåtillgå.finns Om siglängre attseringsvinsterna inte man
effektivitets-drivkrafter ochproduktionsorienterade sammasamma

påavseende arbets-medsannoliktperspektiv effektenblir negativ
arbetsmiljöaspek-måstefortsatta förbättringarmiljön. uppnåFör att

få spelaarbetsmiljöorienteradebli styrande ochterna resursermera
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mycket roll förändringsprocessen.hela Arbetsmiljö-större ien
målrelaterade bör med fåandra ord lika betydelsestor som

mål.produktlonsrelaterade
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