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1. Sammanfattning
För att åstadkomma en god arbetsmiljö ska arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt samverka enligt Arbetsmiljölagen. Därav ligger ansvaret både på arbetsgivaren och arbetstagaren
(Arbetsmiljölagen). Denna studie har utförts på ett industriföretag med syfte att undersöka arbetsmiljön och arbetsskador ur ett kön- och genusperspektiv. För att kunna uppnå ett trovärdigt
och tillförlitligt resultat har tre olika metoder använts såsom intervjuer, deltagande observation
och information från företagets IA-system. Resultatet visar att det inte finns lika stora skillnader
mellan kvinnor och män idag som det gjorde för 15 år sedan. Någonting annat som upptäcktes
var att det finns ett stort mörkertal när det gäller att rapportera in säkerhetssamtal, tillbud och
olycksfall i företagets IA-system. Efter att ha analyserat det insamlade empiriska materialet
blev slutsatsen att kvinnor inte får arbetsskador lättare än män, utan att det beror på de kulturer,
normer och värderingar som finns inom industrin. Företaget arbetar på rätt sätt när det gäller
säkerhet, utrustning, ergonomi med mera, men når ändå inte ända fram till medarbetarna. Studien visar att en stor del till att arbetsmiljön har blivit skapad på detta sätt genom att det finns
en konflikt mellan medarbetare och ledning. Kultur, norm och värderingar påverkar både arbetssituationen och arbetsmiljön. För att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete måste företaget arbeta med sin kultur och lösa konflikten mellan medarbetare och ledning, vilket kommer att
bidrar till nöjdare medarbetare och ett trivsammare klimat.

Summary
To achieve a good work environment, the employer and the employee jointly cooperate under
the Work Environment Act. This study has been performed in an industrial company with a
view to examining the working environment and occupational injuries differs between men and
women. In order to achieve a credible and reliable result, three different methods were used,
such as interviews, participant observation and information from the company's IA system. The
result shows that there are equally large differences between women and men today as it did a
few years ago. Something else that was discovered was that there are many unreported when it
comes to reporting the safety conversations, incidents and accidents in the company's IA system. After analyzing the collected empirical material was concluded that women do not get
injuries easily than men, but it depends on the culture, norms and values in the industry. The
company is working in the right way in terms of safety, equipment, ergonomics and more, still
short right up to the employees. Culture, norms and values affect both working conditions and
working environment, and for the success of their work environment, the company must be able
to turn this around.
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2. Inledning
I avsnittet inledning redogörs tidigare forskning inom området arbetsmiljö. Vidare presenteras
studiens syfte och problematisering. Slutligen beskrivs undersökningens bidrag.
Arbetsmiljö är en interaktion mellan en medarbetare och platsen där arbetet utförs, vad arbetsuppgifterna består av och beroende på var dessa utförs kan det bidra till olika risk- och friskfaktorer i arbetet (Nordin & Bolin, 2012). Världshälsoorganisationen, WHO sammanfattar medicinska, biologiska, tekniska, sociala, psykologiska och fysiologiska påverkande faktorer inom
begreppet arbetsmiljö. Vidare menar WHO att arbetsmiljö är ett brett område som har ingående
faktorer och påverkar individens arbetssituation eller omgivning på arbetsplatsen.
EU:s ramdirektiv gällande arbetsmiljö och säkerhet i arbete trädde i kraft 1989 och kännetecknas som en betydelsefull milstolpe vad gäller att förbättra arbetsmiljön. Trots dessa direktiv
finns inget hinder för medlemsstaterna att införa bestämmelser som är strängare än minimikraven i direktivet. Sveriges nationella arbetsmiljölagstiftning regleras av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som har ett insynsråd
knutet till sig. Arbetsmiljöverkets uppdrag av regeringen och riksdagen innebär att Arbetsmiljölagen ska uppfyllas av organisationer och verksamheter (Europeiska arbetsmiljöbyrån, EA).
Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att även i övrigt
uppnå en god arbetsmiljö (Iseskog, 2013).
Enligt Arbetsmiljöverket har kvinnor mer sjukfrånvaro i jämförelse med män, fler kvinnor avslutar sitt arbetsliv för tidigt med anledning av hälsoskäl. Under åren 2011-2014 genomförde
Arbetsmiljöverket insatser för att förebygga kvinnors tidiga avslut i arbetslivet på grund av
arbetsmiljörelaterade problem och samtidigt poängtera vikten att granska arbetsmiljöer där
kvinnor är en minoritet. Insatserna som genomfördes var på uppdrag av regeringen (Nordin &
Bolin, 2012). Statistiken samt fokus på omfattande insatser tyder på ett arbetsmiljöproblem och
studier i dagsläget saknar fokus på jämställdhet och könsskillnader. Frågan bör därför beröra
skillnader i arbetsmiljön som påverkar det resultatet som framkommit från tidigare studier. En
rapport från Socialförsäkringen överensstämmer med ovan statistik, Nordin & Bolin´s uppfattning om resultatet från tidigare instanser är att industrin är en mansdominerad miljö och de
kvinnor som arbetar inom industrin är en grupp som har blivit åsidosatt inom arbetsmiljöforskningen tidigare. Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA-försäkring har nu en gemensam syn på problematiken kring olycksfall och sjukfrånvaro för kvinnor inom industrin vilket
bidragit till en flerårig satsning på förbättring och utveckling med hjälp av arbetsmiljö. Samtidigt som EA visar att kvinnor utsätts för fler hälsorisker än män med grund i den grad av exponering som de utsätts för.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån anser att arbetsgivaren ska ta hänsyn till könsskillnader oavsett
sektor. Valet för detta examensarbete är att utföra en studie om arbetsmiljö inom det minoritetsområde är olycksdrabbat för kvinnor. Studien har genomförts på ett industriföretag i Mellansverige med fokus på könsskillnader och genusperspektiv. Vår fallenhet för forskningsområdet uppdagades av FoU-projektet av AFA försäkring som redovisar en ökad skadestatistik för
kvinnor inom industrin. Målet med studien är att bidra till utvecklingen av arbetsmiljöarbetet
inom den privata sektorn med stöd av nationell arbetsmiljölagstiftning, fokus ligger främst på
AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Hälsa hos medarbetare bör ses som en resurs.
Vårdar man denna resurs rätt kommer det finnas bättre möjligheter för oss att utföra handlingar
som är till nytta för oss själva, arbetsgivare och samhället (Nordin & Bolin, 2012).

2.1 Problematisering
För att få en inblick i industribranschen kommer studien att presentera arbetsmiljöförhållandet
för kvinnor inom industrin samt undersöka om arbetsmiljön skiljer sig från männens och hur
arbetsmiljön på företag X upplevs av båda könen. Studien kommer att beröra förutsättningar
för ett lyckat arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och har tre huvudsakliga forskningsfrågor, vilka är:

3.Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka arbetsmiljön och arbetsskador ur ett könoch genusperspektiv.




Förekommer det fler fall av olyckor och ohälsa hos kvinnor jämfört med män på det
valda företaget?
Hur arbetar den valda arbetsplatsen med arbetsmiljö ur ett könsperspektiv?
Hur arbetar studiens företag med att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen?

4. Teori
Arbetsmiljön regleras i lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket som denna teorigenomgång kommer att visa. Följande teoriavsnitt kommer att behandla sex olika områden, såsom
generell arbetsmiljö, generella arbetsskador inom industrin, kvinnors arbetsmiljö inom industrin, kvinnor och män inom industrin och slutligen ett avsnitt om IA-systemet samt HR:s roll
inom arbetsmiljöområdet.
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4.1 Generellt om arbetsmiljö
En stor andel företagare tycker att det är svårt att uppskatta risker gällande arbetsmiljö inom
sitt egna företag, samtidigt som man har en åsikt om att man har en bättre arbetsmiljö
gentemot andra företag inom samma bransch (Andersson et. al., 2006). Generellt handlar
arbetsmiljöar-bete om hur man organiserar, distribuerar uppgifter och ansvar för
arbetsmiljöarbetet. Arbets-miljöarbetet kan även bli mer detaljerat genom att använda sig av
olika metoder. Vissa metoder är generella gällande arbetsmiljön, medan vissa har fokus på
särskilda arbetsmiljöfrågor som exempelvis buller, vibrationer eller psykosociala förhållanden
(Karling et. al., 2002). Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetsmiljön är så bra
som möjligt (AML). Arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att arbetsmiljön
ska vara så säker som möjligt (AML). Om arbetsgivaren inte följer Arbetsmiljölagens regler
och detta orsakar fara, död, skada eller sjukdom kan arbetsgivaren straffas för arbetsmiljöbrott
(Iseskog, 2013). Arbetsmiljöverket har föreskrifter med information om vilka krav som finns
samt hur man kan undvika risker. Det finns ett krav på att de föreskrifter som är aktuella för
verksamheten ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen (Andersson et. al., 2006).
Arbetsmiljölagen innehåller ett ramverk som sammanfattar hur man ska undvika skador i arbetet, och har som utgångspunkt att arbetet ska vara så riskfritt som möjligt och även ge möjlighet
till både arbetsglädje samt engagemang. Nordin & Bolin (2012) nämner att det finns två centrala
tankegångar om varför förutsättningarna på arbetet är viktiga för hälsan. Att arbetsförhållandena påverkar arbetstagarens självbild och värdering av sig själv är det ena, det andra är att
arbetet ska gå hand i hand med arbetstagarens förutsättningar för att leda till utveckling istället
för utslitning hos individen (Nordin & Bolin, 2012).
Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala samt
tekniska utvecklingen i samhället. Därmed omfattas såväl den fysiska, psykiska och sociala
miljön på företaget. Detta innebär att lagstiftningen betonar att arbetsmiljön formas av teknik,
arbetets innehåll och arbetsorganisation. Med arbetsorganisation avser med andra ord vilka
möjligheter som arbetstagaren har att påverka vad som ska göras, när uppgiften ska fullgöras
och hur arbetet ska utföras. (Iseskog, 2013). Andersson et. al., (2006) talar om att ett arbetsmiljöarbete måste integreras med den kärnverksamhet som bedrivs av organisationen för att det
ska vara effektivt och inte endast grundas på myndighetskrav.
För att kunna skapa stimulerande arbetsplatser måste arbetsgivaren idag kvalitetssäkra arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet måste bedrivas med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete
(AML). De som är ansvariga för arbetsmiljön och hur långt detta ansvar sträcker sig,
presente-ras i AML. Enligt AML ska arbetsgivaren och arbetstagaren samverka för att
åstadkomma en god arbetsmiljö, detta betyder att även om arbetsgivaren har ett huvudansvar
så är arbetstagaren skyldig att medverka tillsammans med arbetsgivaren. Organiserad
samverkan sker genom bland annat skyddsombud (AMV) (Arbetsmiljölagen). Föreskrifterna
om ett systematiskt ar-betsmiljöarbete utvecklar och definierar hur arbetsgivaren ska gå
tillväga för att uppfylla sitt ansvarsområde (AMV). Iseskog (2013) menar att
Arbetsmiljölagen och föreskriften AFS 2001
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är logiskt kopplade till varandra i ett syfte om att arbetsmiljöarbetet ska förbli både rationellt
och ändamålsenligt. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på så vis att ohälsa och olycksfall förebyggs
samt eftersträva en tillfredställande arbetsmiljö (AMV). Arbetsmiljöverket utför inspektioner
på företag när det gäller SAM, och har fyra olika klasser.
Andersson et. al., (2006) har betonat en viss kritik mot dessa SAM-klassningar. De menar att
Arbetsmiljöinspektionen i samband med inspektionerna många gånger överskattar nivån på
SAM, och att slutsatsen bör vara att det finns mycket som återstår i samband med att införa
SAM inom olika organisationer. Arbetsmiljöverket har delvis en negativ bild av en integration
med ISO-systemen, arbetsmiljö och SAM. Arbetsmiljöverket är av den uppfattning att ledningssystemens primära syften får ett övertag framför det lagstadgade SAM, samt att de psykosociala aspekterna och belastningsergonomin riskeras att glömmas bort då ISO-systemen huvudsakligen har en teknisk bakgrund. (Andersson et. al., 2006)

4.2 Generella arbetsmiljöskador inom industrin
Nordin & Bolin (2012) presenterar ett resultat som visar att arbetsmiljö har en koppling till
olika former av ohälsa såsom sömnproblem, trötthet, överengagemang i arbetet samt nack- och
ryggbesvär. Inom processindustrin är övervakning och monotont arbete ett allmänt känt problem för de som arbetar som operatörer. Tidigare forskning som Nordin & Bolin (2012) har
studerat har visat att muskuloskeletala besvär är särskilt problematiskt för kvinnor med ett industriarbete. I ett förebyggande hälsoarbete är det viktigt att se tidiga indikatorer på hälsoproblem för att just kunna förhindra ohälsa i arbetslivet.
Nordin och Bolin (2012) påtalar att sömnproblem och trötthet kan ge koncentrationsproblem,
som kan leda till en sämre arbetsprestation. Även att arbeta i skift kan bidra till hälsoproblem
med sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Nordin & Bolin (2012) har funnit en
koppling mellan skiftarbete och cancer, de kan även se att skiftarbete leder till sömnproblem
vilket i sin tur kan leda till en sämre arbetsprestation.

4.3 Kvinnor, arbetsmiljö och industri
Tidigare forskning har visat att kvinnor generellt sett i jämförelse med män är oftare sjukskrivna
och söker läkarvård, samt har en längre livslängd. Har denna längre livslängd någon koppling
till sjukskrivningarna, att de bidrar till en längre livslängd? (Nordin & Bolin, 2012). En rapport
enligt Nordin och Bolin (2012) har visat att arbetsmiljön inom industri inte är förmånlig för
kvinnor. År 2011kom en rapport som visade att kvinnor som är verksamma inom industrin är
mer sjukskrivna med anledning av värk jämfört med kvinnor med andra yrken. Rapporten vi-
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sade även att kvinnliga maskinoperatörer inom industrin har dubbelt så hög sjukskrivning
jäm-fört mot manliga maskinoperatörer, med anledning av belastningsbesvär (Nordin &
Bolin, 2012). Med tanke på att mansrollen är den normgivande inom industriarbetsplatser
menar Nor-din & Bolin, (2012) att kvinnor blir mer negativt påverkade än män på
mansdominerande ar-betsplatser. Det händer att kvinnor på arbetsplatserna måste prestera
hårdare än män för att vara tillräckligt bra, och att ”duktig-flicka” syndromet kan förstärkas i
en mansdominerad bransch.
Jämställdhetsarbete är svårt att arbeta med, med tanke på de sociala konstruktionerna som finns
i samhället. Nordin & Bolin (2012) anser att man bör dela upp sammanställningarna på svaren
från medarbetarundersökningar i män och kvinnor, för att kunna analysera en skillnad i svarsmönstret. De har även sett att fysisk arbetsmiljö ökar risken för självrapporterad ohälsa hos
kvinnor inom industrin gentemot kvinnor inom servicesektorn. Deras resultat antyder att organisation och hälsa har en koppling, och att länken är arbetsmiljö, vilket visade sig tydligt hos
kvinnor som har ett yrke inom industrin. Nordin & Bolin (2012) nämner att hälsorelaterad
forskning inom industrin främst är baserad på män med anledning av att det är en mansdominerad bransch. De studier som finns gällande kvinnor i industrin visar att den fysiska arbetsmiljön i första hand är anpassad för män, vilket bidrar till att kvinnor får mer förslitningsskador
(Nordin & Bolin, 2012).
Nordin & Bolin (2012) har kommit fram till att kvinnor inom ett industriyrke lämnar sina arbeten oftare gentemot kvinnor inom andra branscher, vilket kan bero på hälsoeffekter. Med tanke
på att kvinnor och män har olika fysik har de inte samma möjlighet att tillgodogöra sig de påbud
och krav som organisationen har. Som tidigare bekräftat är kvinnor en minoritet inom industrin.
Dessa grupper kan ha svårt att göra sig hörda, vilket kan upplevas som diskriminering. Eftersom
att män utgör en majoritet och norm kan man lätt tro att det ska vara på ett visst sätt, och därmed
inte se detta som ett problem som kan åtgärdas. I Arbetsmiljölagen framkommer det att varje
arbetsgivare har en skyldighet att se till att arbetsmiljön är konstruerad så att arbetstagare inte
skadas eller drabbas av ohälsa. Tidigare forskning visar att det är viktigt att identifiera minoritetsgruppers, i detta fall kvinnors, problem på arbetsplatsen. (Nordin & Bolin, 2012)
Det talas om könsbalans när det finns inom spektrat 40-60 procent kvinnor och män på en
arbetsplats. Med tanke på den låga andelen kvinnor inom industrin finns det en könsobalans,
som kan göra att färre kvinnor söker sig till industrin. Wikberg Nilsson et. al., (2011) menar i
sin artikel att kvinnor som är verksamma i industrin arbetar oftast med monotona uppgifter, mer
stillasittande och bundenhet till en maskin gentemot männens arbetsuppgifter. Detta leder till
ett stort antal långtidssjukskrivningar inom industrin. I de fall när kvinnor har samma arbetsuppgifter som män anträffas fler muskuloskeletala besvär, vilket kan ha varit en förklaring till
varför det anställs få kvinnor i industrin. Arbetet är för tungt för kvinnor av anledning att arbetsplatserna, verktyg och utrustning är både anpassade och skapade av män.
(Wikberg Nilsson et. al., 2011)
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4.4 Kvinnor och män inom industrin
Enligt SCB (2010) arbetar 16,5 procent kvinnor i verkstadsindustrin, vilket visar på att industrin
är en mansdominerad bransch (Wikberg Nilsson el. al., 2011). Även inom den svenska ingenjörskåren arbetar det mestadels män (SCB, 2001), utifrån detta tolkar Wikberg Nilsson el. al.,
(2011) som att det till största delen är män som skapar arbetsmiljöer, produktionssystem, processer och produkter. En kombination av en mansdominerad industri och ingenjörsbransch kan
vara en faktor till att en stor del av utformning och lösningar inom industrin är anpassad efter
män med deras åsikter och önskemål. Detta kan avvärjas genom att involvera fler kvinnor när
det gäller utformning av arbetsmiljö och produktionssystem. Begreppet genus kan definieras
som en analys av skillnader i möjligheter mellan kvinnor och män. Dessa skillnader kan uppstå
i sociala interaktioner, på arbetsplatsen eller i samband med utbildning. Genus används i samband med forskning och teoretisering av kön. Begreppet jämställdhet används i praktiken när
det kommer till arbete mellan män och kvinnor, samt för policys av olika slag. (Wikberg Nilsson et. al., 2011)
Den svenska arbetsmarknaden har en hög grad av arbetsdelning mellan könen, såväl mellan
yrken som inom varje yrkeskategori. Jarenbrant et. al., (2011) menar att arbetsdelningen mellan
könen är tydligast på arbetsplatsnivå där arbetsuppgifter ofta kan ses som avsedda för kvinnor
respektive män. I förlängningen kan detta få effekter på såväl på möjligheter till utveckling,
position som på arbetsmiljö och hälsa (Jarenbrant et. al., 2011). Inom industriarbete är det vanligt att män har arbetsledande funktioner och arbetsuppgifter med högt teknikinnehåll, medan
det är vanligare att kvinnor arbetar vid halvautomatiska maskiner med krav på manuella insatser
som är repetitiva och bundna (Jarenbrant et. al., 2011). Detta innebär att kvinnor utsätts för en
högre belastning av de fysiska arbetsmiljöfaktorer som överväger som riskfaktor för sjukskrivning.
Schmidt et. al., (2011) menar på att det faktum som AFA framställer där kvinnor är mer sjukskrivna än män tyder på ett jämställdhetsproblem. Deras rapport som finansierats av AFA fokuserar just på jämställdhetens betydelse i arbetsmiljöarbetet. I en rapport från dem redovisas
det att arbetsförhållanden för kvinnliga medarbetare har försämrats det senaste decenniet.
Detta på grund av de upprepade och monotona moment som ökat, korta pauser, små
möjligheter att påverka det egna arbetet. Tidigare forskning AFA visar på att bristen för vila
och återhämtning kan vara mer betydande problem än arbetsbelastningen.

4.5 Arbetsmiljöverkets fokus på kvinnors arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket inleder en flerårig satsning för att utveckla och förbättra kvinnors arbetsmiljö. Syftet är att öka kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö och förebygga ohälsa och utslagning på grund av belastningsskador. Flera stora nationella tillsynsinsatser ska genomföras.
Kvinnor svarar idag för en större andel av sjukfrånvaron än män. Fler kvinnor än män tvingas
avsluta sitt arbete i förtid på grund av hälsoskäl. (AMV)
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Arbetsmiljöverket har funnit att de vanligaste orsakerna till kvinnors sjukskrivning är organisatoriska faktorer, social miljö samt belastning. Under åren 2011-2014 genomfördes insatser
för att förebygga kvinnors tidiga avslut i arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade
problem och samtidigt poängtera vikten att granska arbetsmiljöer där kvinnor är en minoritet.
Dessa insatser som Arbetsmiljöverket genomförde var på uppdrag av regeringen. (AMV)
Industrin är en mansdominerad miljö och de kvinnor som arbetar inom industrin är en grupp
som har blivit avsides satt inom arbetsmiljöforskningen. Fler kvinnor som har ett process- och
maskinsoperatörsarbete påbörjar sjukskrivning gentemot andra kvinnor (SOU). Det medför
en-ligt Arbetsmiljöverket stora kostnader för samhället, företag och individer. Inom ramen för
satsningen kommer Arbetsmiljöverket att samla och sprida kunskap om hur belastningsskador
kan förebyggas. Det sker genom kommunikations insatser, seminarier och konferenser. Bättre
inspektionsmetoder ska utvecklas för att tidigt upptäcka och förebygga riskerna för
belastnings-skador. En annan central insats är att synliggöra kvinnors och mäns skilda
arbetsförhållanden, säger Boel Callermo, avdelningschef och ansvarig för satsningen
Kvinnors arbetsmiljö. Kvin-nor och män utsätts för olika risker och drabbas av olika
arbetsmiljörelaterade problem. Ett mera genusmedvetet arbete med arbetsmiljöfrågorna
gynnar både kvinnor och män menar Boel Callermo på Arbetsmiljöverket. Ett
regeringsuppdrag som tidigare har nämnts, ligger bakom satsningen på kvinnors arbetsmiljö.
(AMV)

4.6 IA-systemet
AFA har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett
webba-serat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och
åtgärda hän-delser som uppstår i arbetsmiljön. IA-systemet är främst utvecklat för att hantera
avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom,
säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Systemet är kostnadsfritt för försäkrade
företag. (AFA)
Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika
bran-schen, detta görs genom samarbete mellan AFA och representanter för branschen.
Systemet utvecklas sedan kontinuerligt via branschspecifika referensgrupper från
användarföretagen. Syftet med systemet är att samtliga händelser hanteras i systemet vilket
gör det till en naturlig del i det dagliga arbetet. Detta bidrar då till att SAM också uppfylls.
Det är viktigt att olika aspekter av arbetsmiljön framhävs. Det är arbetsgivarens uppgift att ta
hänsyn till olika faktorer som påverkar de anställdas egna förutsättningar. Arbetsmiljöarbetets
olika delar, både fysiska, psykiska och sociala aspekter ska finnas med i vardagen och inte
fungera som en sidovagn. System för exempelvis kvalitetssäkring och miljöledning ska
samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den totala arbetsmiljön består av både
fysiska och psykiska faktorer och för att kunna skapa en god arbetsmiljö med en frånvaro av
sjukdom och hälsa ska dessa faktorer anpassas efter arbetstagarna (AMV).
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IA-systemet gör det möjligt för företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och
risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka och ta
del av arbetsmiljöutvecklingen. En av IA-systemets styrkor är överblicken. Företaget kan när
som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Verksamheten tar enkelt
fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis
skyddsronder och riskanalyser. Många företag är idag engagerade användare och hjälper till att
kontinuerligt
driva
utvecklingsarbetet
framåt.
(AFA)

4.7 HR:s involverande i arbetsmiljöfrågor

Ett arbetsmiljöarbete måste integreras med den kärnverksamhet som bedrivs i organisationen
för att det ska vara effektivt och inte endast grundas på myndighetskrav (Andersson et. al.,
2006). Andersson et. al., (2006) talar om att arbetsmiljöfrågor bör integreras med
kärnverksam-heten för att arbetsmiljöarbetet ska hålla hög kvalité. Enligt Andersson et. al.,
(2006) ska ar-betsmiljöfrågor ingå i den allmänna verksamhetsplaneringen och
förändringsstrategierna. I la-gar och föreskrifter talas det om arbetsgivarens ansvar, däremot
påpekar flertalet nämnda fors-kare ovan att det inte är tillräcklig grund för ett effektivt
arbetsmiljöarbete. Andersson et. al., (2006) nämner att dessa exempel på att
arbetsmiljöinvesteringar kan vara lönsamma. Det kan exempelvis ses som en trend att inrikta
sig på vad som gör att arbetstagarna förblir friska istället för att fokusera på problemen.
Vilken betydelse har då HR-funktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet? HRfunktionens inflytande på arbetsmiljöfrågor har ökat sedan de får en allt mer styrande och
verkställande funktion, det innebär att HR inte längre bara fungerar som ett stöd i
organisationer (IVL). Ett enskilt forskningsprojekt kommer att pågå inom just denna fråga,
projektet förväntas pågå mellan perioden 2015-2018. I projektet ska forskare undersöka vad
det innebär att HR har fått en större roll i arbetet, för att se vad det får för effekter och hur
man gör när det fungerar bra. HR kan i bästa fall bli något av en katalysator (IVL). De kan ha
en samordnande funktion och bidra till att få det systematiska arbetsmiljöar-betet att fungera,
och vara ett stöd för chefer och organisation i det arbetet (IVL).

5. Metod
I metodavsnittet kommer utvald metod att presenteras, likaså urval för att få tillräcklig empirisk
data till studien. Slutligen diskuteras en analysmetod samt metoddiskussion.
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5.1 Metodavsnitt
5.1.1 Kvalitativ metod
Till denna studie som har bedrivits inom industrin har en kvalitativ metod använts, inklusive
triangulering genom att kombinera flera olika metoder. Enligt Fangen (2015) kan den ena metoden vara underordnad eller likställda. I denna studie är deltagande observationen och intervjuerna likställda. Denscombe (2016) menar att forskningsämne får en högre förståelse för forskaren ifall den betraktas ur mer än ett perspektiv. Denna studie inom industrin har tre perspektiv. Viktigt att observera enligt Denscombe (2016) är att triangulering skiljer sig från den fysiska världen och samhällsforskare. Denscombe (2016) menar att bemärkelsen inte tas bokstavligen, utan att den underliggande principen är att forskningen ska resultera i givande fynd då
problemet studeras från fler synvinklar. Genom trianguleringen bidrar det till en ökad träffsäkerhet och tillförlitlighet i studien då en kontroll av snedvridning samt validering ökar. Kvale
& Brinkmann (2014) menar att kvalitativa metoder innefattar allt från deltagande observation,
intervjuer till diskursanalys. Backman (2008) nämner att en kvalitativ metod är ett tillvägagångssätt som riktar sig till studier som inriktar sig på att beskriva och förstå olika fenomen.
Det är en metod som används där kunskapen betraktas som socialt konstruerad (Denscombe,
2016).
Denna studie har utmynnat i en fallstudie, som innebär att forskaren gör en utförlig och grundlig
analys på ett specifikt fall eller undersökningsenheter (Denscombe, 2016). De fördelar som
finns med fallstudier som Denscombe (2016) nämner är forskarnas möjlighet till att vara nära i
praktiken, vilket kan leda till eventuellt nya upptäckter i studien som i sin tur kan leda till tillfälle att följa upp oväntade resultat. Yin (2013) anser att fallstudier är lämpligt att använda i
forskningsprojekt där fokus är att besvara frågan hur. Därav föll valet på att använda fallstudie
i detta forskningsprojekt, då det dels kommer att innebära att observera arbetsutförandena i
praktiken på företaget genom en deltagande observation. Studien har också ett specifikt fall
som i detta fall är olycksfall att undersöka och analysera, samt att två av tre av studiens forskningsfrågor innehåller begreppet hur, som Yin (2013) tidigare talade om.

5.1.2 Intervjuer
Denscombe (2016) nämner att det finns en rad olika intervjumetoder som kan genomföras med
enskilda individer eller i grupp. Denna undersökning har genomförts genom individuella semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun grundar sig på färdiga teman och frågor som allteftersom intervjuns gång kan anpassas efter situationen. Semistrukturerade intervjuer ger både intervjupersonen och respondenten möjlighet att använda fördjupande och utvecklade frågor (Denscombe, 2016). Valet av att använda personliga semistrukturerade intervjuer är för att det är en flexibel metod och passar denna studie med dess intervjufrågor, och för att kunna samla in relevant data. Motivet till personliga intervjuer framför
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gruppintervjuer är för att en gruppintervju kräver att respondenterna känner sig trygga i gruppen
för att ha mod till att öppet berätta om sina tankar och åsikter. Inför dessa intervjuer saknades
det kännedom om viken trygghet som existerar i olika grupper på företaget där studien genomfördes. Därför blev valet av personliga intervjuer för att få fram en sådan tillförlitlig data och
empiri som möjligt. Å andra sidan påtalar Denscombe (2016) att genom en gruppintervju kan
det komma fram fler åsikter och synsätt gentemot en personlig intervju.

5.1.3 Statistik IA-systemet
Denna studie har även fått tagit del av kvantitativ data i form av statistik från företagets arbetsmiljösystem som erbjuds av AFA-försäkring, så kallade IA-systemet. Inom samhällsvetenskapen används data på nominalskalenivå som gör det möjligt att tala om kvantiteter, proportioner eller frekvenser inom olika kategorier (Denscombe, 2016). Studien innehåller nominalskalenivå då personalstatistiken redogör en fördelning mellan män och kvinnor. Studien innefattar å andra sidan data på intervallskalenivå för redovisningen av händelserna i IA-systemet.
Enligt Denscombe (2016) är det möjligt genom intervallskalenivå att dels beskriva om värdet
är ”mer än” eller ”mindre än”, även hur mycket mer eller mindre det handlar om. I denna studie
kommer det att användas statistik som finns registrerad i systemet och 12 månader tillbaka i
tiden, intervallen för statistiken är då 2015-04-01–2016-03-31. Enligt Denscombe (2016) är
stapeldiagram ett bra verktyg för att presentera frekvenser i våra olycksfall och tillbud, denna
form av diagram används ofta i småskaliga forskningsprojekt. Redogörelsen av statistiken kommer att presenteras i dels medelvärde samt median. Denscombe (2016) beskriver medelvärde
som ett central mått om forskaren önskar en jämnare fördelning av värden som framkommit i
studien. Syftet är att framställa hur statistiken skulle se ut för olycksfall och tillbud om värdena
var jämt fördelade under den intervall som ingår i studien. Värdena har även rangordnats i stigande data för att sedan utse det mittersta värdet och därigenom framställa medianvärdet
(Denscombe, 2016). För att kunna bilda sig en uppfattning om den variation som finns bland
värdena som finns i systemet, används variationsvidd. Denscombe (2016) påtalar att variationsvidd är fördelaktigt att använda för en forskare som vill tydliggöra uppsättningen av de värden
som ingår i studien. Det ska snabbt och enkelt ge forskaren insikt i om spridningen är stor eller
liten, detta för att öka trovärdigheten i den framtagna statistiken (Denscombe, 2016). Denna typ
av statistik kommer inte vara ett fokus i denna studie, utan en förståelse för hur verksamheten
sett ut historiskt och hur den förhåller sig idag. Innehållet i systemet kan endast ändras av superanvändaren på företaget som arbetar på HR-avdelningen men samtliga anställda har tillgång
till att registrera händelser i systemet. Vi som författare har fått tillgång i systemet som en
läsanvändare, vilket innebär att vi kan se alla händelser som registrerats i systemet.

5.1.4 Deltagande observation
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Deltagande observationen är en central metod inom samhällsforskningen (Fangen, 2015).
Denna metod innebär att befinna sig bland deltagare i en situation som anses naturliga för dem.
Deltagande observation ger gärna associationer till antropologiskt fältarbete, även kallad etnografi (Denscombe, 2016 & Fangen, 2015). Denscombe (2016) nämner även att en deltagande
observation används i samband med kvalitativ data samt undersöker livsstilar, kulturer och
övertygelser i särskilda sociala grupper. När forskare använder sig av deltagande observation
menar (Fangen, 2015) att forskaren både involveras genom ett samspel med omgivningen, samtidigt som forskaren iakttar vad hen företar sig. Här menar Fangen (2015) att det är viktigt att
hitta en balans mellan att kombinera båda handlingsprinciperna. Fangen (2015) nämner att
forskningsstilen etnografi betonar att forskaren träder in i främmande delar och gör dem begripliga. Syftet med studien enligt Fangen (2015) är att redogöra hur ett socialt handlande kan
vara begripligt i en värld ur en annan världs synvinkel. Fördelen med att använda sig av deltagande observationer menar Fangen (2015) är tillgängligheten till förstahandserfarenheter. Det
är en av anledningarna till att deltagande observation är en lämplig metod för denna studie för
att kunna komplettera intervjuerna samt statistiken. Fangen (2015) hävdar att forskning som
baseras på deltagande observation skulle bidra till bättre resultat jämfört med exempel endast
intervjuforskning. Anledningen till att Fangen (2015) påstår ett bättre resultat är för att forskaren kommer närmare människorna som är forskningssubjekt än andra metoder. Här kan forskaren istället jämföra vad de säger samtidigt vad forskaren själv iakttar i olika situationer. En av
oss författare har erfarenhet av industrin sen tidigare, den andra inte. Detta tror vi kan bidra till
att den ena kan se situationen på ett helt nytt sätt medan den andre kan jämföra med tidigare
miljöer från industrin.

5.2 Urval
5.2.1 Intervjuer
Det empiriska materialet är insamlad genom åtta personliga intervjuer. Respondenterna är från
tre olika grupper, såsom fackliga representanter, ledare samt medarbetare och alla är verksamma på en produktionslinje. Vi har intervjuat fyra män och fyra kvinnor, varav två befinner
sig i ledande positioner, två är fackliga representanter och resterande fyra är operatörer. En av
respondenterna har arbetat mindre än två år på företaget, resterande har arbetat i över tio år. För
att bevara anonymiteten på respondenterna kommer det inte att benämnas vilket kön den enskilda respondenten har. Denna studie kommer att fokusera på en av produktionslinjerna som
enligt företaget själva anses vara det tyngsta området att arbeta på, då maskinerna som finns på
linjen är de allra äldsta inom företaget. Dessa valda respondenter var en förutsättning för att
kunna få fram rätt och tillförlitlig data för den valda studien som är att undersöka om arbetsmiljön och arbetsskador skiljer sig åt mellan män och kvinnor inom industrin, samt hur arbetsmiljön på företag X upplevs av båda könen. Detta urval av grupp kan benämnas som ett subjektivt urval som Denscombe (2016) definierar som en liten grupp vars medlemmar har egen-
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skaper eller kunskaper som kan ge rätt data för den valda studien. Yin (2013) använder begreppet avsiktligt urval istället för ett subjektivt urval. Valet av att samtliga respondenter arbetar på
samma avdelning är för att det ska finnas möjlighet att senare i examensarbetet kunna göra en
jämförelse mellan de olika yrkesgruppernas upplevelser utifrån intervjufrågorna. På den utvalda avdelningen som ska undersökas finns det medarbetare som idag är långtidssjukskriven
på grund av en arbetsskada, arbetsskadan är orsakad av hög och tung belastning enligt den
externa företagshälsovården.

5.2.2 Statistik IA-systemet
Denna studie har tagit statistik från olika delar som finns att tillgå i systemet. Urval för statistik
av tillbud/olycksfall redovisas enligt nedan:
Statistik inom företagets bransch  inom koncernen  aktuell division  aktuell avdelning
 medverkande faktorer till skador  vilka kroppsdelar som skadats
Genom detta kommer studien att fånga upp flera dimensioner av statistik för att ställa statistiken
i förhållande till branschen jämfört med koncernen.

5.2.3 Deltagande observation
Fangen (2015) menar att urvalet i deltagande observationer inte följer samma princip som med
kvantitativa studier. Fangen (2015) menar att val av plats kan göras allt eftersom studien utvecklas, däremot är det bra att använda sig av selektiva urval innan genomförandet. Det innebär
enligt Fangen (2015) att kartlägga möjliga miljöer eller ställen som studien kan tänkas utföras
på. Ett val om att undersöka avdelningar där rullmaskiner fanns gjordes innan observationens
utförande, detta eftersom att flest kvinnor arbetade på dessa avdelningar samt att avdelningarna
väckte ett intresse efter en rundvandring första dagen. En viktig aspekt i den deltagande observationen var att få tillgång till den population av människor som vi ville studera, vilket fick oss
att selektivt välja olika avdelningar med arbetade kvinnor.
När vi hade bestämt oss för den sociala enhet som vi ville studera, avdelningen med rullmaskiner, så skulle ett urval av informanter genomföras. Enligt Fangen (2015) menas det som ett
urval av vilka människor forskaren ska koncentrera sig på, detta var nödvändigt för oss då cirka
tio personer arbetade inom ett skiftlag. Urvalet om vilka människor vi skulle koncentrera oss
på blev bestämt när vi var på plats. Fangen (2015) påtalar också att detta faller sig mer naturligt
när forskaren väl är på plats. Däremot så valde vi att träffa samma arbetslag som vi gjorde första
gången då vi deltog på en rundvandring i produktionen för att medarbetarna skulle känna sig
mer avslappnade, samt för att vi skulle vid första tillfället kunna talas vid som jämbördiga.
Syftet med denna typ av metod är att samla in samspelsdata, som enligt Fanger (2015) innebär
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data om vad människor gör och hur de integrerar sinsemellan. Eftersom att intervjuerna kommer att ha fokus på diskursiv data, det vill säga den data om vad människor säger får vi genom
deltagande observation en bredare bild av denna studie. Däremot menar Fangen (2015) att en
fältforskares privilegium är att deltagande observation ger möjlighet till att studera icke verbal
kommunikation som verbal. Vidare är det vanligt att deltagande observation kombineras med
andra metoder såsom intervjuer (Fangen, 2015).

5.3 Genomförande
5.3.1 Intervjuer

Respondenterna informerades före intervjun om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande
anonymitet, om att studien är frivillig och att de har rätt att avbryta intervjun när som helst.
Denna information fanns även med i missivbrevet som respondenterna fick tillgång till innan
intervjuerna ägde rum. Respondenterna fick på plats ge sitt samtycke till att intervjun blev inspelad via mobiltelefoner. Denscombe (2016) poängterar att ljudupptagning vid intervjuer är
ett bra tillvägagångssätt för dokumentation. Respondenten kan dock känna sig obekväm vid
inspelning av intervjun, men brukar koppla av efter en kort stund (Denscombe, 2016). Alla
deltagare fick även ett utskrivet missivbrev där det förtydligades och för att respondenterna hela
tiden skulle kunna återgå till detta om sina rättigheter samt våra kontaktuppgifter vid eventuella
frågor som skulle kunna uppstå senare. De fick även information om vilka vi är, vad syftet med
studien är och vad studien kommer att byggas på. Intervjuerna genomfördes under vecka 14
och 16 och varade i cirka 45 minuter vardera. Vi hade bokat ett konferensrum i företagets lokaler som var väl kända för respondenterna. Detta val gjordes för att respondenterna skulle
känna sig så pass bekväma som möjligt, samt för att de inte skulle behöva träffas någon annanstans än på sin arbetsplats. När vi bokade in intervjuerna för skyddsombud och medarbetare så
har vi samtalat med dennes chef för att respondenten skulle få ett planerat tillfälle att gå ifrån
sitt arbete och inte uppleva vår intervju som ett stressmoment i deras vardagliga arbetsuppgifter.
Denscombe (2016) anser att respondenten ska få ett erbjudande om att få göra tillägg till intervjun vid intervjuns avslut vilket vi tog hänsyn till i våra intervjuer. Samtliga respondenter fick
en öppen fråga om något saknades i intervjun eller om det fanns något de ansåg kunde vara
betydande för vår studie. För att se till att den insamlade data är så korrekt som möjligt så
skickades den transkriberade intervjun till respondenten för ett godkännande och eventuellt tilllägg eller borttagande av data. Denscombe (2016) nämner att detta är en typ av respondentvalidering.
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5.3.2 Statistik IA-systemet
Genomförandet för kvantitativa data som vi fick tillgång till via IA-systemet togs ut av oss
författare under samma veckor som intervjuerna genomfördes. Detta behövdes inte utföras på
någon specifik plats, utan det var möjligt för oss att ta ut denna data var som helst med internetuppkoppling.

5.3.3 Deltagande observation
Innan vi beslutade oss för att genomföra en deltagande observation såg vi till att få tillträde till
den miljö som vi ville studera. Det innebar för oss i praktiken att tillhandahålla passerkort,
skyddsutrustning samt tillåtelse att fotografera omgivningen. Fangen (2015) påtalar att även
om ledande personer givit oss tillträde betyder detta inte nödvändigtvis att de med längre rang
instämmer, i detta fall våra respondenter. Vi började vår observationsstudie med att samlas i
fikarummet på den aktuella avdelningen för att informera samtycke, vilket enligt Fangen (2015)
innebär att berätta om vad vi skulle studera samt syftet med studien. I övrigt informerade vi om
de forskningsetiska principerna inför fältstudien. En sak som vi tog med oss till observationsdagen var något som Fangen (2015) hävdar kan vara grundläggande orsaker till framgång i allt
fältarbete. Nämligen vetskapen om att människor älskar att prata om sig själva och sällan får
tillfällen att göra det, och att de smickras av att andra personer lyssnar på deras åsikter. Dessa
två faktorer visade sig vara något som gav oss förtroende till de respondenter som deltog i vår
observation. Respondenterna var förvånansvärt öppna med deras individuella åsikter i samband
med de samtal som ägde rum under dagen. Vi fick en känsla av att deltagarna kände sig betydelsefulla, nyfikna samt hade en önskan om att få kontakt och kunna prata med någon som ville
förstå deras miljö från utsidan och som de kunde anförtro sin frustration till. Vi förde även
fältanteckningar efter deltagandets slut direkt på plats då vi hade fått tillgång till ett konferensrum nästintill byggnaden som vi vistades i. Fältanteckningar innebär att förvandla händelser till
en redovisning på papper som kan bedömas om och om igen (Fangen, 2015). Fangen (2015)
påtalar att det är av stor vikt att fältanteckningarna är av god kvalité då de utgör vårt datamaterial. Vi valde att skriva en varsin logg på hur dagen hade gått innan vi började med att
diskutera med varandra vad vi upplevt och skrev därefter en sammanfattning av dagen.

5.4 Analysmetod
Denna studie har främst en kombination av en induktiv och en abduktiv form av analys. Detta
för att dessa modeller fungerar bäst när vi redan känner till de faktorer som vi studerar (Kvale
& Brinkmann, 2014). Bjereld et. al., (2009) definierar den induktiva ansatsen som att forskaren
har ett utgångsläge i empirin för att sedan bedöma vilka frågor som är värda att söka fram ett
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svar på i teorin. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver abduktion som en resonemangsform som
kan användas vid oklara tillfällen när man vill förstå eller förklara någonting. Abduktion kan
uttryckas i fyra olika steg:
• Vi observerar
• X är oväntat och bryter mot vår normala förståelse
• Men om Y är fallet, så blir X begripligt
• Så därför kan vi, åtminstone tillfälligt, hävda Y (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 239)
Då denna studie har en utgångspunkt i att studera ett fall, även kallad empiri, är den huvudsakliga forskningsansatsen induktiv då utgångsläget är empirin för att sedan försöka hitta ett samband i teorin. Genom att vi gör en fallstudie och är med och observerar i praktiken, så finns det
möjligheter att något oväntat kan uppstå och då kan studien även kopplas till abduktion. Fangen
(2015) poängterar att kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa, kan i de flesta fall ändras
under studiens gång, vilket bidrar till flexibilitet och styrka i studien. Det innebär att vi har en
föraning om att vår deltagande observation kan bidra till att studien måste formas annorlunda,
med hänsyn till det som kommer fram under observationen.
Empirin har bearbetats i fem olika steg som Yin (2013) benämner som sammanställning, demontering, temontering, tolkning och framställning av slutsatser. Genom att sammanställa de
inspelade intervjuerna samt minnesanteckningar, inklusive transkribering av detta så anses
första steget vara uppfyllt. Det gäller även för den deltagande observationen där empirin valdes
att skrivas enskilt först innan den sammanfattades gemensamt av båda observatörerna. Den insamlade datan kodas och ställs mot den teoretiska referensramen. Det kan även skapas nya
teman här beroende på vad som framkommer under intervjuerna. Detta är vad Yin (2013) kallar
för demontering. Genom att kategorisera data nämner Denscombe (2013) att man kan få en god
överblick över den. Demontering innebär att se skillnader och likheter mellan de olika intervjuuttalanden samt att se ett mönster över den insamlade datan. Sedan är det dags att framställa
vad man har kommit fram till genom den insamlade datan (Yin, 2013).

5.5 Metoddiskussion
5.5.1 Intervjuer
Valet av att använda sig av en kvalitativ metod till denna studie grundar sig i att vi ansåg att
metoden var bäst lämpad för studiens forskningsfrågor. Kvantitativ metod hade kunnat bidra
till ett ökat deltagande i studien genom exempelvis enkäter, vilket hade kunnat ge en annan bild
av resultatet (Yin, 2013). Däremot hade inte enkäter passat till denna studie då vårt intresse inte
är att utföra en generalisering såsom en enkätundersökning kan göra, utan intresset ligger i att
göra en djupare analys av studiens forskningsfrågor.
Fangen (2015) menar att kvalitativ forskning inte kan bedömas utifrån samma krav som kvantitativ forskning. Kritiken mot kvalitativ forskning grundar sig i att metoden inte ansågs vara
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lika objektiv, kontrollerad och strukturerad som den kvantitativa (Fangen, 2015). Däremot anser Fangen (2015) att kvalitativ forskning resulterar i en helt annan typ av data än kvantitativ.
Fangen (2015) menar att fenomenens utbredning och omfattning står inte i fokus utan istället
på sakernas innehåll och betydelse. Kvale & Brinkmann (2014) nämner att kvalitativa forskare
ska utvisa om resultatet kan överföras till framtida och liknande studier istället för att generalisera. Därav föll valet på en kvalitativ metod, som enligt Denscombe (2016) karaktäriseras som
forskarnas närhet till verkligheten. Närhet till verkligheten har vi fått genom att vi har varit på
plats i verksamheten för att kunna sätta oss in i respondenternas situation samt för att komma
in med nya ögon och synvinklar. Därmed hoppas vi kunna svara på våra tre forskningsfrågor
efter studiens avslut. Kvale & Brinkmann (2014) nämner att genom att vara på plats i verksamheten och att få uppleva respondenternas arbetsplats så kan studiens trovärdighet öka. Ett annat
ord för trovärdighet är validitet, men i en kvalitativ studie anser Denscombe (2016) att begreppet trovärdighet är bättre lämpad än validitet. Anledningen till detta är för att kvalitativa studier
har svårt att visa upp ett exakt och träffsäkert resultat, därmed är begreppet trovärdighet ett
bättre val för att beskriva att den framtagna data har kontrollerats i samklang med god praxis
(Denscombe, 2016). Tillförlitlighet, som är ett annat ord för reliabilitet har uppnåtts i denna
studie genom att vi har använt oss av triangulering (Kvale & Brinkmann, 2014). Triangulering
innebär att båda forskarna har varit närvarande vid samtliga intervjuer för att säkerställa att inga
personliga åsikter påverkade intervjuerna samt dess transkribering. Detta är nödvändigt för att
studien ska kunna genomföras på nytt med ett jämförbart resultat (Denscombe, 2016). Om studien kan genomföras på nytt anser Yin (2013) att trovärdigheten för studien ökar. Denscombe
(2016) nämner även att forskare påverkar alltid resultatet vid insamling av kvantitativ data,
vilket innebär att vår studie inte anses vara objektiv. Detta stämmer överens med Yin´s (2013)
syn
på
att
kvalitativa
studier
är
subjektiva.

5.5.2 Statistik IA-systemet
Validiteten i data innebär enligt Denscombe (2016) att kontrollera att den data som används
inte innehåller några fel som har att göra med inmatningen att göra. När datafiler som har registrerats in manuellt såsom det har i IA-systemet finns det alltid en risk för fel (Denscombe,
2016). Vi kan därmed inte garantera till 100 % att händelser som matas in i systemet av företagets anställa inte är felaktiga, detta är anledningen till att statistiken ska ses som en sekundär
källa i denna studie. Däremot finns det även fördelar med att använda sig av kvantitativ data
såsom att den blir objektiv istället för att den baseras på forskarens värderingar (Denscombe,
2016). Tolkningen och resultatet baseras därmed snarare på uppmätta kvantiteter än intryck,
detta är anledningen till att vi endast ser till antalet olycksfall och tillbud, inte vad varje specifikt
fall handlar om. Detta är på grund utav att varje registrerare kan lägga sin värdering i det som
hen skriver in i systemet.
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Medelvärdet använder vi endast för avsnittet på intervallskalenivå då det inte är möjligt att
beräkna medelvärdet av två kön. Viktigt att ta hänsyn till i redovisningen av medelvärdet på
olycksfallen är att den kommer anges med decimaler, det innebär att redovisas exempel 1,64
olyckor är det inte bokstavligt. Det är en statistisk beskrivning utifrån den uträkning som gjorts,
vilket innebär att det inte kan finnas 0,64 olyckor. En svaghet som vi tagit hänsyn till gällande
medelvärdet är att den kan påverkas av extrema värden (Denscombe, 2016). Detta är eftersom
medelvärdet bygger på samtliga värden som ingår i insamlingen, därför kan resultatet påverkas
av enstaka värden som avviker kraftigt mot de andra (Denscombe, 2016). Genom att komplettera med att använda median i samband med medelvärde visas även det värdet som inte kan
påverkas av extrema värden (Denscombe, 2016). Denscombe (2016) menar på att medianen
fungerar bättre än medelvärde när det finns ett mindre antal värden samt att den på ett effektivt
sätt är okänslig från de extrema värden som ingår i insamlingen. Medianens nackdel är att den
inte tillåter någon ytterligare matematisk bearbetning enligt Denscombe (2016), det anses inte
påverka resultatet som presenteras i empirin då den kompletteras med både medelvärde och
variationsvidd.

5.5.3 Deltagande observation
Av datainsamlingsmetoder kan deltagande observation anses vara den minst påträngande, eftersom forskaren intar en otvungen deltagande roll, istället för att skapa en professionell situation som kan skapa avstånd mellan forskaren och respondenten (Fangen, 2015). Däremot finns
även etiska dilemman i observationsstudier, mer förekommande i vissa än andra. Fangen (2015)
menar att forskaren måste reflektera över hur man som forskare presenterar deltagarna i publikationer samt sättet att förvara data. Fangen (2015) menar vidare att det föreligger oenigheter
om hur forskning ska utföras i praktiken inom samhällsvetenskapliga områden. Ett allt växande
problem menar Fangen (2015) vara den forskning som försiggår från skrivbordet, därmed finns
det allt färre forskare som har erfarenheter och kompetens om de dilemman som uppstår i fältarbeten. Huvudregel för fältarbete anser (Fangen, 2015) vara att reflektera över vilken inverkan
forskarens närvaro har. Vidare menar Fangen (2015) att olika fält kan innebära fördelar och
nackdelar beroende på vem forskaren är, vilken bakgrund man har, man eller kvinna och så
vidare. Detta talar även Denscombe (2016) om, däremot överensstämmer både Fangen (2015)
och Denscombe (2016) om att dessa företeelser äger rum vid de studier som anses utspelas i
mer ansträngande miljöer.
Denscombe (2016) menar att deltagande observation har goda förutsättningar för att behålla en
naturlig miljö än vad andra forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen kan. Fangen (2015)
menar att deltagande observation är en metod som tillförsäkrar en hög grad av trovärdighet, då
forskaren försöker på ett naturligt sätt befinna sig i sammanhang där människor så långt det är
möjligt skall kunna uppföra sig som de vanligen brukar. Tillförlitligheten kan definieras av
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samsyn eller överensstämmelse om företeelser hänförs till samma kategori av olika observatörer (Fangen, 2015). Det innebär att vi som deltagande observatörer först såg till att skriva ned
våra upplevelser enskilt för att sedan diskutera vad vi upplevt direkt efter observationen och
som redovisat överensstämmer i hög grad. Yin (2013), Fangen (2015) och Denscombe (2016)
betonar vikten av fältanteckningar skrivs i närtid till observationen för bästa resultat då studiens
data bygger på observatörens minne. Denscombe (2016) påstår att forskarens fältanteckningar
och användning av begreppet ”jag” leder till en brist på verifierbar data, vilket innebär att tillförlitligheten kan ifrågasättas.
Kritiken mot deltagande observation ligger i vad Fangen (2015) och Denscombe (2016) påtalar,
att det är sällan möjligt att återupprepa samma datainsamling med deltagande observation en
andra gång. Anledningen till det menar Fangen (2015) är för att miljöer och organisationer
ändras med tiden, därmed kan deltagare reagera annorlunda mot en annan forskare, vilket bidrar
till att kontrollen av tillförlitligheten är minimal. Vi kan inte med säkerhet säga att andra forskare skulle få samma upplevelse som oss då den är individuell. Det förutsätter även att samma
maskiner finns kvar i verksamheten som Fangen (2015) menar att det kan ändras under tid. Yin
(2013) menar att tillförlitligheten kan öka genom att använda sig utav mer än en observatör,
vilket vi tog hänsyn till i denna studie då båda författarna deltog i en observation. Vidare menar
Yin (2013) att deltagande observation erbjuder ovanliga möjligheter när det gäller att samla
data, men metoden rymmer även nämnvärda problem. Yin nämner två betydelsefulla fördelar
med metoden, den första är tillgången till händelser och grupper som annars kan vara oåtkomliga för ett vetenskapligt stadium (Yin, 2013). Andra fördelen är att forskaren får en ”insiderblick” på den verklighet som studeras, istället för enbart en objektiv och en yttre bild (Yin,
2013). Således menar Yin (2013) att ett sådant perspektiv är ovärderligt när det gäller att skapa
en ”riktig” beskrivning av en fallstudie. Vi upplevde dessa fördelar för just vår studie då vi med
bakgrund av intervjuer och statistik kunde se närmare på produktionens verklighet. Vilket gav
oss en djupare förståelse till varför statistiken ser ut som den gör samt intervjuernas utfall.
Yin (2013) talar även om de problem som finns med metoden, vilket för det första är skevheter
som kan uppstå. Med det menar Yin (2013) att forskaren löper risk för att ingå en roll som
försvarare av en person eller handling, något som inte stämmer med god vetenskaplig praxis.
Yin (2013) nämner likt Denscombe (2016) om det engagemang deltagande observation kräver,
vilket enligt Yin (2013) kan resultera i att en sympati för den studerande gruppen uppstår, även
om den inte fanns tidigare. Fangen (2015) menar dock att det är av stor vikt att engagera sig i
de människor som ingår i studien, såsom att delta i samspel och samtala med dem. Misstaget
en forskare kan göra menar Fangen (2015) att ”ställa sig utanför” och inta en åskådarposition,
där forskaren endast uppmärksammar intryck, vad de säger och vad de gör. Både Yin (2013),
Denscombe (2016) och Fangen (2015) tar upp problematiken att utföra en deltagande observation och dess engagemang. Författarna samlar denna kritik under ett begrepp ”Going native”,
som innebär dubbel närvaro (Fangen 2015 & Denscombe 2016). Mer detaljerat beskrivs detta
begrepp som en framgång beroende på forskarens egen förmåga att dra en gräns mellan rollen
som deltagare och observatör. Denscombe (2016) beskriver det som att överidentifiera sig med
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respondenterna och att förlora dubbla perspektiven på sin forskning och kultur. Fangen (2015)
beskriver det som att forskaren behöver högre grad av social kompetens och kommer på så vis
nära inpå forskningssubjekten. Fangen (2015) beskriver även farhågan med att hålla sig till en
icke-deltagande observatör, vilket inte är att föredra då forskaren bör komma respondenterna
in på livet för att få bästa översikt. Upplevelsen var att deltagande observation tog tid och förberedelse för oss som författare, däremot var fördelarna för övervägande vilket adderade mer
värde än åtgången tid. Eftersom vi även såg till att samtliga deltagare i observationen hade fått
information och gett samtycke uppfyller vi den forskningsetik som enligt Denscombe (2016)
missats om deltagarna inte är medvetna om studien.

6. Empiri
Den empiriska datan är insamlad genom intervjuer, deltagande observation och statistik från
IA-systemet som presenteras i detta avsnitt.

6.1 Statistik IA-systemet
Den statistik som har tillhandahållits från företaget visas nedan i diagram och tabeller, vi har
även jämfört aktuellt företag med branschliknande inom Sverige för att bredda vårt perspektiv
på statistiken. Statistiken redovisas under ett år tillbaka i tiden, det vill säga mellan april 2015
– mars 2016 för olycksstatistik. Medverkande faktorer till inregistrerade händelser, skadade
kroppsdelar och sjukfrånvaro till följd av arbetsskada redovisas mellan 2014 till 21016. Personalstatistiken återges från år 2008 till 2012 och kommer i detta avsnitt fokusera till största
delen på kollektivanställda. Statistik kommer redogöras genom tre olika nivåer; koncern,
division och avdelning.
För att förstå statistiken som redovisas från systemet ges en förklaring av förekommande
hän-delser:
Tillbud – ett ”oj”, en händelse som kunde föranlett en olycka, exempelvis någon halkar men
utan att skada sig.
Olycka – ett ”aj”, en händelse som resulterar i en skada, gäller både till och från samt
under arbetet.
Riskobservation – uppmärksammar en händelse som kunde föranlett till ett tillbud eller
en olycka.
6.1.1 Personalstatistik
Tabell 1 visar att fördelningen mellan antalet män och kvinnor är ojämnt. Företaget hade
cirka 10 % anställda kvinnor som arbetade i produktionen 2009, 2010, 2011 och 2012 flest
antalet
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anställda kvinnor var 2008 då statistiken uppgick till 12 %. Statistiken nedan är innan den
stora neddragningen som företaget drabbades av som också nämns i intervjudelen av en
respondent.

Tabell 1 – Redogör från 2008 – 2012 antalet anställda fördelat mellan män och kvinnor samt mellan kollektivarbetare och tjänstemän inom divisionen.(Jämställdhetsplan 2015-2017)

I avsnittet intervjuer beskrevs upplevelsen från en av respondenterna att kvinnor i regel tar ut
mer föräldraledighet än män. I dagsläget upplever respondenterna en känsla av obehag att
komma tillbaka efter en föräldraledighet då det ofta innebär att medarbetaren får byta skift
eller avdelning. Statistiken i tabell 2 tyder på att kvinnor har ett högre procentuellt uttag av
föräld-raledighet, den tyder också på att antalet kvinnor minskar sin föräldraledighet. Det kan
dels vara ett resultat av ett minskat antal anställda kvinnor eller av det obehag som
respondenterna beskrivit i studiens intervju. Däremot ligger personalstatistiken enligt tabell 1
på 10 % kvinnliga medarbetare under 2009-2012, tabell 2 indikerar på en minskning under
samma tidsperiod som den procentuella statistiken är densamma. En annan bidragande faktor
till minskningen kan vara företagets medelålder som en av respondenterna nämnde ligga runt
50år. Männens föräld-raledighet har under denna femårs period varit jämnare än kvinnornas
och relativt låg i jämfö-relse mot kvinnorna. Störst skillnad finns 2009 då kvinnor hade högst
procentuell föräldrale-dighet medan männen hade minst andel.

Tabell 2 – Redovisar från 2008 – 2012 frånvaro för föräldraledighet i procent av schemalagd tid fördelar mellan män och kvinnor samt mellan kollektivarbetare och tjänstemän inom divisionen.(Jämställdhetsplan 20152017)

I tabell 3 framhävs den totala sjukfrånvaro statistiken som divisionen haft. Det innebär att
sjuk-frånvaron kan både vara ett resultat av en arbetsskada som en vanlig förkylning. Den
innehåller också en fördelning mellan kort och lång frånvaro samt fördelning mellan kön.
Tabell 3 tyder likt tabell 2 på att männens statistik är mer jämn än kvinnornas. Ett märkande
år är 2009 där kvinnors långa sjukfrånvaro var den lägsta under femårsperioden för både
kollektivanställda som tjänstemän. Något som bör tas i beaktning är statistiken från tabell 2,
där 2009 även var högst gällande uttag av föräldraledighet för kvinnor. För 2008, 2010 och
2011 ligger kvinnornas
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långa och korta frånvaro på nästintill samma nivå medan männens har cirka 1 procent
lägre lång än kort frånvaro. Högst frånvaro för kvinnor var 2012, högst för män var2010.

Tabell 3 – Framhäver från 2008 – 2012 den totala sjukfrånvaron i procent mellan män och kvinnor, samt mellan
kollektivarbetare och tjänstemän inom divisionen.(Jämställdhetsplan 2015-2017)

6.1.2 Olycksstatistik
Tabellen 4 visar olycksfall för branschen som företaget i studien är verksam i. Denna statistik
är till för att fånga helhetsbilden av olyckor, därigenom kunna se ifall företaget är specifikt
olycksdrabbat eller om det är branschen som är av sådan art.
Olycksfall med dödlig utgång

0

Antal Färdolycksfall (till och från arbetet)

169

Förlorade arbetsdagar till följd av färdolycksfall

619

Antal Olycksfall tjänstemän

108

Antal Arbetssjukdomar

73

Förlorade arbetsdagar till följd av arbetssjukdomar

437

Förlorade arbetsdagar till följd av olycksfall

3530

Antal olycksfall/1000 000 arbetade timmar

15.5

Antal olycksfall med frånvaro/100 anställda

1.64

Antal skyddsombud

1369

Tabell 4 – Redovisar statistik från 2015 av hela branschen som industriföretaget i studien är verksam i.(Jämställdhetsplan 2015-2017)

Diagram 1 tyder på att verksamheten har främst kategorin tillbud inregistrerade under perioden
den avser. Olycksfall som föranlett till frånvaro uppgår till 63 stycken, totala antalet olycksfall
är 600 stycken. Med antalet tillbud och riskobservationer som ligger på 4169 är 14 % olyckor
av samtliga inrapporterade händelser. Medelvärdet för olycksfall är 5,25 och medianen är 5, det
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indikerar på ett snitt av 5 olycksfall med frånvaro per månad under uppmätt period.
Variations-vidden är 10, detta på grund av den frånvarofria månaden av olycksfall som är i
juni 2015. I bortseende från den månaden skulle variationsvidden vara 7.

Diagram 1 – Visar tillbud samt olycksfall med och utan frånvaro under perioden april 2015-mars 2016 på koncernnivå för egen personal.(IA-systemet 2016-03-31)

Diagram 2 har likt diagram 1 högst antal tillbud inregistrerade av de händelser som finns i
systemet under den angivna perioden. För divisionen finns det däremot fler frånvarofria
måna-der som resulterats av olycksfall. Hälften av månaderna har olycksfall som medfört
frånvaro, andra hälften har inga olycksfall med frånvaro. Det förekommer däremot fortfarande
olycksfall för de månader som är fria från sjukfrånvaro. Antalet olyckor som resulterat i
frånvaro uppgår till 8 stycken, totala antalet olyckor är 89 stycken som ger ett procentuellt tal
på 17 % av samt-liga händelser. Divisionen har därmed bidragit med 12 % till koncernen av
de förebyggande händelser som är tillbud och riskobservationen, dessa uppgår till 529
stycken. I jämförelse med tabell 4 där antal olycksfall med frånvaro/ 100 anställda framgår
med 1,64 för hela branschen, är siffran för divisionen större som uppgår till 7,8 per 100/
anställda om uträkningen går från antalet anställda i tabell 1. Intressant att nämna är att
oktober 2015 som är en månad utan ett olycksfall med frånvaro också innehåller flest
inrapporterade tillbud och riskobservationen för perioden. Det indikerar på att den
förebyggande delen bidrar till att risker och faror i arbetsmil-jön reduceras eller tas bort helt
innan en olycka är framme. Medelvärdet ligger på 0,75 och medianen på 1, vilket tyder på ett
snitt av ett olycksfall med frånvaro per månad

25

Diagram 2 – Visar tillbud samt olycksfall med och utan frånvaro under perioden april 2015-mars 2016 på divisionsnivå för egen personal .(IA-systemet 2016-03-31)

Statistiken i diagram 3 för avdelningen tyder på att en låg olycksfallsnivå för de händelser
som resulterar i frånvaro. 2 av de 12 månader som redovisas är fria från frånvaro. Mars 2016
var fri från samtliga olycksfall medan maj 2015 saknade tillbud och riskobservationen och
resulterade i ett olycksfall. Likt diagram 2 visar statistiken även här att den juni 2015 som har
flest inrap-porterade tillbud hade ingen olycka som resulterar i frånvaro. Här redovisas inget
medelvärde eller median med anledning av det fåtal olycksfall med frånvaro i statistiken.

Diagram 3 – Visar tillbud samt olycksfall med och utan frånvaro under perioden april 2015-mars 2016 på avdelningsnivå för egen personal. (IA-systemet 2016-03-31)
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Eftersom att upplevelsen från den deltagande observationen är att varje anställd har olika inställningar till både IA- systemet och den förebyggande delen i arbetsmiljöarbetet, togs det ut
statistik för medverkande faktorer i de inregistrerade händelserna. Den empiriska delen av intervjuerna redovisade även differenser mellan medarbetarna åsikt om arbetsmiljön. Diagram 4
framför att den mest förekommande faktorn vid ett olycksfall eller tillbud är den mänskliga
faktorn både 2014 och 2015. Ett stort urval finns även i kategorin ”annat” som har valts när
ingen annan faktor har passat in. Dessa kan därför ses som en gråzon. En skillnad i statistiken
finns 2016 där ”mänsklig faktor” och ”tekniskt fel i utrustningen” ligger på samma nivå vilket
skiljer sig stort från föregående år. Vid några tillfällen nämndes svårigheter för
ombyggnationer eller förändring av lokal och maskin i intervjuerna. Detta kan vara en
anledning till att dessa faktorer ligger på samma nivå. Eftersom det är gamla maskiner som
inte kan följa med i tekni-kens utveckling kan den tekniska utrustningen anses som felaktig,
vilket bidrar till den statisti-ken 2016. Det som borde tas i beaktande är att statistiken för 2016
endast framgår till 31 mars, som innebär att den kan ändras och uppgå till samma resultat som
föregående år.

Diagram 4 – Visar medverkande faktorer vid olycksfall eller tillbud under 2014-2016 i koncernen. (IA-systemet
2016-03-31)

Det sista diagram 5 för avsnittet om IA-systemet innehåller skadade kroppsdelar som angetts
under registreringen av händelserna i systemet. Händer och fingrar är de kroppsdelar som skadas mest frekvent vid tillbud eller olyckor under 2014 och 2015. Fram till den 31 mars 2016
ligger flertalet faktorer på samma nivå. Knä/fot och hand/fingrar är de som förekommer till
störst del. Den här delen av statistiken är inte tvingande att anges vid varje tillfälle vilket
resul-terar i att det kan finnas ett mörkertal för de övriga händelserna som inte har någon
angiven skadad kroppsdel.
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Diagram 5 – Visar skadade kroppsdelar vid olycksfall eller tillbud under 2014-2016 i koncernen. (IA-systemet
2016-03-31)

6.2 Intervjuer
Resultatet kommer att presenteras genom olika områden som innehåller en sammanfattning av
alla respondenters svar. Detta med anledning av att de flesta hade samma uppfattning och gav
liknande svar under intervjuerna. I samband med transkriberingen upptäcktes att det var varierande svar på frågan ” Upplever du skillnader i arbetsmiljön ur ett manligt och kvinnligt perspektiv på din arbetsplats?”. Därför har vi valt att presentera alla respondenternas svar på den
frågan, då skillnaderna i respondenternas uppfattningar var intressant inför kommande analys.

6.2.1 Upplevelsen av arbetsmiljön
Fysiskt kan det innebära tunga lyft i rullmaskinen. Kvinnor kan uppleva det fysiska arbetet
tyngre gentemot männen med anledning av de fysiska förutsättningarna. Idag byggs en maskin
om på avdelningen för att reducera antalet tunga lyft med hylsor, målet är att arbetet ska utföras
utan handkraft, vilket enligt respondenten bidrar till en förbättring jämfört med dagens arbetssätt. Problematiken gäller främst de största hylsorna som inte kommer att kunna hanteras av en
robot utan som fortfarande kommer att kräva mänsklig handkraft. En respondent upplever att
denna förändring sker dels för att personalen har påpekat detta flera gånger, dels för att pappret
blir förstört när lyftet måste ske genom mänsklig handkraft, vilket kan leda till odugligt papper
som inte går att säljas till kund. Respondenten nämner att företaget inte gör några förändringar
om de inte tjänar pengar på det. Det är en gammal lokal vilket medför svårigheter för ombyggnationer. Den inre och yttre arbetsmiljön upplevs vara har förbättrad, det är ordning och reda.
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Den ergonomiska delen av arbetsmiljön har förbättrat genom hjälpmedel, maskinernas ergonomiska möjligheter upplevs oförändrad. En respondent menar att arbetsmiljön är bullrig och
varm särskilt på sommaren då det kan bli mellan 30-40 grader ute på golvet. Respondenterna
lyfter deras oro kring de kemikaliska ämnena de kommer i kontakt med varje dag. Dessa upplevs inte som optimala att varken hantera eller inandas.
Gällande psykosocial arbetsmiljö råder det delade meningar om bland respondenterna. Några
anser att det är tufft och stressigt, andra anser att psykosociala arbetsmiljön oftast är bra. Respondenterna tror att AFS 2015:4 gällande organisatorisk och social arbetsmiljö bidrar till ett
ökat fokus för arbetsgivaren för den psykosociala delen av arbetsmiljön. En försämring upplevs
genom att sjukgymnaster och läkare som tidigare funnit på plats hos arbetsgivaren för rådgivning har nu dragits in. Trivseln på arbetsplatsen menar respondenterna har försämrats efter en
konflikt mellan företaget och facket, vilket har medfört att medarbetarna och ledningen har
distanserats sig, och detta har dragit ner resultatet i medarbetarundersökningen. Respondenterna
upplever att kollegor sinsemellan ställer gärna upp för varandra, på frågan hur individen trivs
med sitt skiftlag/kollegor blev det högsta betyg i medarbetarundersökningen enligt en respondent. Det bästa med arbetsmiljön är skiftlaget menar en av respondenterna. Stress som några
upplever kan vara en följd av en minskad personalstyrka och dålig planering, samt att medarbetare tar på sig ett för stort ansvar istället för att delegera arbetsuppgifter. Medarbetarna inom
produktionen upplever att stressen kommer i samband med problem. Vid dessa tillfällen är det
för svårt att få hjälp och stöd på grund av en minskad bemanning. Operatörer upplever att de
känner sig utmattade efter att det har blivit ett skiftlag mindre samt förändringar i skiften. Förut
arbetade personalen sex dagar och var ledig sex dagar (två förmiddagar, två eftermiddagar och
två nätter), idag arbetar man sju dagar och är ledig fem istället, därefter minskas ledigheten till
fyra dagar. Det framkommer av respondenterna att innan skiftförändringarna arbetade man
1460 arbetstimmar per år, idag är den siffran 1616 arbetstimmar medan lönen är densamma. En
respondent upplever det som att de arbetar en månad gratis, vilket påverkar inställningen till
arbetet och företaget, samt minskad arbetsmotivation. Fackförbundet var emot denna nya skiftgång, men förlorade i Arbetsdomstolen. Företaget har gått ner från cirka 700 anställda till 520
anställda, vilket får sin negativa påverkan när respondenterna får en förfrågan från arbetsgivaren att arbeta lediga dagar. En respondent nämner att företaget har ambitionen om 500 anställda
närmsta året, vilket respondenten upplever som orimligt.
Är det osämja mellan två personer upplever operatörer att företaget separerat på de två individerna till skilda skiftlag. En respondent upplever verksamhetens förändringar som påfrestande,
det resulterar ofta i avsaknaden av upplärning. En respondent upplever sitt arbete besvärligt när
allt mer förväntas av individen utöver ordinarie arbetsuppgifter, det kan exempelvis innebära
att registrera i IA-systemet.
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6.2.2 Företagets arbetsmiljöaktiviteter
Samtliga skift börjar sin arbetsdag med daglig styrning, ett möte där personalen går igenom
dagens produktion men även arbetsmiljöfrågor. Här finns information om antalet tillbud,
olyckor och vilka teman som berörs på skyddsronderna. Företaget har valt att genomföra kontroller av förutbestämda områden på varje skyddsrond, vilket område som ska granskas denna
period tas upp på den dagliga styrningen.
Ytterligare en daglig rutin för ett säkrare arbete är den så kallade tvåminuters-kollen, vilket
innebär att operatörerna ska tänka sig för under ett par minuter innan arbetet utförs. En respondent berättar att individen främst ska fokusera på viken skyddsutrustning som krävs och vad
det kan leda till om arbetet utförs på ett felaktigt sätt.
Respondenterna nämner säkerhetssamtal som en annan aktivitet i arbetsmiljöarbetet. Ett mål
som kommer från företagets ledning är att uppnå tio säkerhetssamtal per år, däremot anses
dokumentationen av tillbud mer noggrann är säkerhetssamtalen. Respondenterna föredrar tvåminuters-kollen över att utföra ett säkerhetssamtal. Enligt respondenterna i ledande position är
samtalen viktiga och uppfattningen är att de bidragit till en annan säkerhetskultur inom verksamheten i jämförelse med tidigare år. En av ledaren upplever att det är socialt accepterat att
exempelvis påpeka att sin kollega inte använder skyddsutrustning. En medarbetare nämner
dock att hen inte vill påpeka detta för sina kollegor då respondenter anser att kollegan vet om
att skyddsutrustning skall användas. Dokumentationen av säkerhetssamtalen anses av medarbetarna vara överflödig. Ofta utförs dessa samtal utan dokumentation då de inte ser nytta med
att spara dokumentationen. Statistiken upplevs endast finnas i årsredovisningen, inte som någon
uppgift som är värd att lägga ner tid på. Företaget har gjort det möjligt för respondenterna att
rapportera samtalen på olika sätt, antigen via pappersform genom att medarbetaren ritar ett
streck vid genomförandet, IA-systemet samt appar. De fackliga representanterna upplever att
inregisteringen i IA-systemet har minskat sedan implementeringen av säkerhetssamtalen. Anledningen till det tror ombuden vara på grund av att säkerhetsfrågor blir lösta genom en interaktion kollegor emellan. Respondenterna uppfattar återkopplingen i IA-systemet som att chefer
ser över händelsen men åtgärdar inget, då de hittar inte orsaken till problemet. En annan respondent har rapporterat in samma problem tre gånger under året utan att det har blivit åtgärdat.
Vidare anser hen att det finns risk att någon medarbetare kan klämma sig som följd av detta
problem. Respondenterna berättar att de inte har fått någon utbildning i systemet utan oftast
innebär det att de får lära sig själva. Tidigare fanns det en förman per skift som hanterade mer
administrativa uppgifter, idag finns en personalansvarig för sex skift. Det har inneburit att administrativt ansvar såsom daglig styrning, säkerhetssamtal och tillbud/olyckor läggs på medarbetarna själva. En respondent tror att det finns ett mörkertal för de personer som uppfattar systemet som svårhanterligt samt för de personer som upplever att det inte finns tid till att registrera. Avsaknaden av återkoppling bidrar till viss del att intresset för att registrera in minskas.
Några respondenter nämner även att de inte vill registrera in bagateller såsom snubbel- och
halktillbud.
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Respondenterna beskriver även riskanalyser som en del av arbetsmiljöarbetet på deras avdelning. Riskanalyser upplevs vara viktiga att genomföra men mindre fokus på att faktiskt åtgärda
de risker som framkommer.
När följdfrågan om skyddsutrustning ställdes till respondenterna så är samtliga väl medvetna
kring lagkravet för användningen. Däremot tycker respondenterna att det finns en del motstånd
för användning av nytillkommen utrustning, det kan handla om hjälmtvånget som av spekulation uppkom av ett olycksfall. En av respondenterna uttrycker att: ”vi har ju klarat oss bra utan
hjälm tidigare, varför ska vi då använda det nu?”. När svaret utvecklas mer framkom det från
respondenten att medarbetarna föredrar att bortse från skyddsutrustning när den antingen anses
som onödig eller obekväm. Ett förslag från en respondent var att öka delaktigheten för användarna av skyddsutrustningen vid inköp för att anpassas bättre till arbetet. Vid några tillfällen
har medarbetarna fått provexemplar, respondenter föreslår istället ett större utbud. Anledningen
till att medarbetarna vill vara mer delaktig i arbetet med vilken skyddsutrustning som ska användas är deras kompetens gällande vad som anpassas bäst till utförandet av arbetet. Flertalet
respondenter upplever en begränsning för påverkansmöjligheten i ny utrustning.

6.2.3 Manligt och kvinnligt perspektiv
Respondent 1 upplever att det är och har alltid varit en mansdominerad arbetsplats. Många av
de anställda kvinnorna blev varslade i samband med en omfattande neddragning, då det var sist
in-först ut- principen. För tillfället är det anställningsstopp för företaget, undantag vid att anställa semestervikarier. Respondenten upplever att fåtalet kvinnliga kandidater söker arbete under sommaren hos företaget, anledningen tros vara att företaget kännetecknas som mansdominerad. Till följd av att det är fler anställda män resulterar arbetsmiljön att uppfattas som ensidigt
anpassad, vilket kan förklara varför kvinnor upplever arbetssituationen mer utmanande. Kulturen uppfattas som gammeldags av respondenten, hen tycker däremot att det inte skiljer sig i
bemötandet mellan män och kvinnor. När det kommer till tillbud- och olycksfallsstatistiken
anser respondenten att kvinnor är mer benägna till att förbättra sin arbetsmiljö och då registrera
in i IA-systemet. Respondenter tror att det grundar sig i att män inte vill anses som ”svaga” i
samband med att rapportera in ett olycksfall eller tillbud.

Respondent 2 ser inte någon skillnad mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Respondenten
uttrycker även att hen anser att det är svårt att se det ur båda perspektiven. Hen tror däremot att
det finns en fysisk skillnad som grundar sig i hur personen i fråga är byggd, inte om hen är man
eller kvinna.

Respondent 3 anser att det finns några moment i arbetet där det kan behövas mer fysisk styrka.
Respondenten betraktar inte den fysiska styrkan som ett hinder utan föreslår att kollegor kan ta
hjälp av varandra. Åsikterna från respondenten efterliknar föregående där hen menar att fysiken
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inte samspelar utan kön. Även respondent 4 instämmer med denna beskrivning. Hen anser att
företagets kultur accepterar att ta hjälp av varandra och påtalar att detta har skett för både män
och kvinnor. Ett exempel som respondenten tar upp är att när en manlig kollega hade problem
med sin axel och bad en kvinnlig kollega om hjälp med att bära fram material. Vid det momenten var det tydligt att den fysiska styrkan inte handlar om vilket kön medarbetarna har utan om
de fysiska förutsättningarna.

Respondent 5 upplever maskiner och lokaler som ett hinder för jämlika förutsättningar för kvinnor och män. Några maskiner upplever respondenten vara mer anpassade efter män, samtidigt
tycker hen att arbetet ska kunna anpassas för alla människor. Lokalerna är av äldre karaktär
vilket medför svårigheter för ombyggnationer. Respondenten berättar om de förslag som framförts vid nybyggnationer eller nya maskiner, men hen berättar att dessa förslag inte fått någon
respons från projektledarna.

Respondent 6 har vetskapen om företagets problematik att rekrytera kvinnor till företaget vilket
bidrar till att det är svårt att se hur väl anpassat företagets arbetsmiljö är för kvinnor till skillnad
för män.

Respondent 7 framför att det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor, det anser respondenter vara för att vi är utformade på olika vis. Några små, men möjligtvis betydelsefulla exempel kan vara att det är svårt för kvinnor att få omklädningsrum och att få ha damtoaletterna
ifred. Respondenten ser att det finns en osäkerhet i att vara föräldraledig och att inte vara berättigad att få komma tillbaka till samma avdelning. Detta upplevs endast gälla för kvinnor och
inte män, som i regel har kortare föräldraledighet enligt respondenten. En minskad bemanning
har medfört mindre utrymme för ledigheter, denna problematik fanns inte tidigare, då hade de
flesta medarbetare möjlighet att gå tillbaka till samma avdelning och kollegor. Respondenten
tycker inte att det är bra att inte få komma till sin ordinarie arbetsplats med anledning för att
man har varit föräldraledig.

Respondent 8 anser att förr var det svårare för kvinnor att få samma lön som män. Ett exempel
som respondenten berättade var att en kvinnlig medarbetare som utförde ett tillfälligt arbete
som innebar mer ansvar, fick inte extra betalt förrän hon tog upp det till diskussion med chefen.
Medan en annan manlig kollega fick det automatiskt. Respondenten upplevde det som att några
chefer ser det som att kvinnliga medarbetare gnäller när de påtalar en jämlik behandling som
ovan exempel. Dagsläget är förändrat enligt respondenten då det är lättare för kvinnliga medarbetare att få ett högre ansvar i produktionen. Däremot skiljer sig detta från chef till chef,
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respondenten påtalar att hen anser att chefen ska bedöma prestationen inte utifrån kön om individen ska anses vara lämplig.

6.2.4 Jämställdhet
En respondent berättar att hen tänker på att behandla alla lika och hålla en god ton till sina
kollegor. Jargongen upplevs vara en påverkande faktor för hur jämställdhet ser ut på en arbetsplats. En annan respondent ser män och kvinnor som könlöst och anser därmed att det inte ska
vara någon skillnad på vad hen gör och inte. Respondenterna är medvetna om att företaget har
en jämställdhetsplan och att det finns lagkrav på ett sådant dokument, däremot uttrycker flertalet att dokumentet inte läses frekvent av de anställda. Här uppdagas återigen problematiken med
rekryteringen för företaget då en av respondenterna berättar om företagets ”Miljonprojekt”.
Detta projekt skulle förändra medelåldern som vid tillfället låg på 53 år, syftet var att anställda
unga personer för upplärning. Tyvärr fick det samma resultat som satsningen med att anställda
fler kvinnor, de med kortast anställningstid blev uppsagda. Tyvärr har rekryteringssvårigheter
medfört problematik för att företaget skulle kunna minska medelåldern, anställda fler kvinnor
samt personer med annan religion eller etnicitet enligt respondenterna. Å andra sidan förvarnar
några respondenter för risken av diskriminering mot männen genom att aktivt välja bort dem
vid en rekrytering. Förut fanns det en jämnställdhetskommitté men den är nu nedlagd. Så länge
det inte är fullt jämställt på arbetsplatsen behövs den finnas kvar, enligt respondenterna.

6.2.5 Möjlighet till påverkan i arbetsmiljön
Respondenter anser att det beror på vilken chef som leder arbetet. Många chefer upplevs som
att de lyssnar på förslagen som framkommer, däremot är återkopplingen och resultatet mindre
bra. Övriga respondenter känner svårigheter att bedöma stöder från chef och ledning då de upplever ett frekvent byte av personal. Detta har förorsakat sämre kvalité på medarbetarsamtalen
också, då respondenter lyft upp förslag på förbättring men på grund av bytet av chefer följs
detta inte upp. Fler respondenter ser ingen utveckling med samtalen vilket har påverkat deras
motivation. Vid de tillfällen respondenterna framfört förslag tar det lång tid innan resultat eller
åtgärd tillsätts. Återkoppling från ledningen är att de faktorer som förslag framkommit på inte
går att göra någonting åt. Respondenterna upplever att det är en kostnadsfråga som endast handlar om ekonomiska medel, inte en optimal arbetsmiljö.
Om respondenterna fick välja något de skulle vilja ändra på så är det skiftgången som samtliga
nämner. Andra alternativet vore mer personal som kunde täcka upp sjukfrånvaron bättre. Upplevelsen från en av respondenterna är att den manliga jargongen på arbetsplatsen kan bli tröttsam ibland. Många medarbetare upplevs av respondenterna som främlingsfientliga. Företaget
vill rekrytera praktikanter som kan lära sig svenska språket men respondenterna befarar att den
hårda kulturen på arbetsplatsen inte accepterar dem.
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På frågan till ledare och ombud om vilken utbildning de fått genom företaget berättar de flertalet
alternativ. Bland annat erbjuds SSG (säkerhet för att arbeta inom industri), heta arbeten, BAM
(grundläggande arbetsmiljöutbildning) och några andra interna kurser. Även kurser som ett externt företag tillhandahållit för arbetsmiljö har erbjudits. Det finns inget krav på att man ska
uppdatera utbildningen efter X antal år utan det är upp till var och en.

6.3 Deltagande observation
Resultatet för studiens deltagande observation kommer att innehålla den sammanfattning som
båda observatörerna gemensamt skrivit efter genomförandet. Avsnittet kommer beskrivas utifrån de upplevelser som observatörerna fick vara med om på genomförandedagen.
6.3.1 Befattningsbeskrivning
Operatörsarbete inom processindustrin innebär bland annat att övervaka anläggningen med
stora maskiner via datorer, bildskärmar som visar ”är-värden” och ”bör-värden” samt andra
instrument. Arbetet går ut på att tyda och tolka värdena samt att utläsa hur olika ingrepp påverkar produktionsprocessen. Enligt vår mening var detta betydligt mer komplicerat än vad som
beskrivs i detta avsnitt. Trots vår beskrivning på ett arbete som kännetecknas av automatisering
förkommer även stora delar av fysiska arbetsmoment och uppgifter. Enligt vår uppfattning behövdes både styrka och ett tekniskt sinne för att kunna hantera de arbetsuppgifter som ingick i
våra deltagares vardag.

6.3.2 Hantering produktionsstopp
Utifrån dataskärmar och dess instrument gick vi ronder vid maskinerna för att upptäcka de
störningar som uppstått, alternativt läckage eller annan teknisk utrustning som inte fungerade.
Ett av de många tillfällen då produktionslinan stannade av på grund av avbrott, krävdes en
felsökning av operatörerna till att undersöka vad orsaken till stoppet var. Materialet som produceras är känsligt vilket innebär att delar ofta fastnar i maskinen. Det ena stoppet var inte det
andra likt under den observationen som vi hade. Vi ser operatörsarbetet som präglat av
lagarbete som i sin tur är organiserat i olika skift för att ha möjligheten att producera på dygnets
alla timmar. Detta var särskilt synligt vid produktionsstopp då arbetsförhållandena kräver samordning både mellan skiftlaget samt de tekniker som finns på avdelningen. Detta anser vi vara
en förutsättning för att flödet skulle hanteras så effektivt som möjligt. Det som var allra tydligast
mellan operatörerna var deras uppfattningar om vilket arbete som behövdes utföras, på vilket
sätt och i vilken ordning problemet skulle hanteras. I vår första anblick trodde vi att ett av dessa
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produktionsstopp skulle fortgå i flera timmar, men operatörerna avklarade många typer av problem under vår observationstid vilket tyder på effektivitet och gott samarbete. När vi diskuterade deras sätt att lösa problem på berättade operatörerna att arbetssättet inte ser lika ut på
övriga skiftlag, detta skiljer sig alltså åt. Däremot är arbetssättet inom det olika skiftlagen oftast
överenskommet sedan tidigare. Detta indikerade på att tillverkande industrier hunnit längre i
det standardiserade arbetssättet än processindustrins. Det kan vara för att det inte är möjligt att
detaljstyra så som vi upplevde det på observationen, då formen och innehållet på problemen
som uppstod inte var förutsägbara vilket krävde flexibilitet.

6.3.3 Förmågor vi anser nödvändiga för arbetet som operatör
Under observationen utläste vi några förmågor som kan vara bra att operatören har för att lättare
klara av arbetet. Detta utlästes av de deltagare som fanns med under observationen samt de
begränsningar som vi upplevde att vi hade och därmed inte kunde sätta oss in i arbetet på samma
sätt. Förmågan att ha sinnesnärvaro för de situationer som är mer kritiska och innehåller problemlösning, även stresstålighet då mycket material kunde bli förstört till stora kostnader. Någon form av mekanisk/teknisk kunskap är nödvändig för att förstå vad ett handlande kan resultera i för produktionens del. Erfarenhetsbaserad kunskap visade sig även ha en fördel vid problem då operatörerna kunde checka av de maskindelar som brukar krångla eller som är mer
känsliga. Fysiska förutsättningar fanns vid vissa tillfällen då vissa verktyg eller delar till maskinen var tunga och där hjälpmedel inte var anpassat för arbetsmomentet.

6.3.4 Observation av deltagarna
Vi vill även beskriva hur vi upplevde deltagarna i observationen i samband med de samtal vi
har haft under dagen. En av våra farhågor var att deltagarna inte skulle vara tillräckligt öppna
med vad de hade för arbetsmiljöproblem, visa oss hur arbetet fungerade och så vidare. Däremot
fick vi uppleva dagen precis tvärtemot. Under hela vår observation upplevdes deltagarna som
genuint intresserade av oss som personer och vår studie, därmed ville de mer än gärna berätta
hur deras verksamhet fungerade. Vi uppfattade dem som måna om både oss när det kom till
skyddsutrustning samt om produktionens kvalité. De var väldigt noga med att berätta om de
konsekvenser som uppstod ifall ett problem inte löstes inom rimlig tid, eller om produkten
totalförstördes och till vilken kostnad. Många av våra samtal pågick i fikarummet och anledningen till det var ljudnivån i produktionen, det var svårt att kommunicera med deltagarna samtidigt som vi observerade och begränsade därmed samtalet tills vi satt i ett ljudisolerat fikarum.
Lokalen upplevdes även som trång för maskinens storlek, vilket vi uppfattade det som svårt för
ombyggnationer, även deltagarna påtalade detta under samtalet med oss. Vi fick vetskapen om
att förbättringar för den fysiska arbetsmiljön pågår men att operatörerna ser fortfarande inte sin
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arbetsplats som optimal. Intresset fanns även i att veta mer om den nya AFS:en kring psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö (2015:4) då operatörerna upplevde skiftgången som besvärlig. När vi kom in på diskussionen kring skiftgången uppmärksammande vi ett missnöje
utöver endast skiftgången, den upplevdes vara mot hela ledningen för koncernen. Ett missnöje
som grundade sig i enligt operatörerna av en tvist mellan arbetstagarsidan och arbetsgivaren.
Däremot kände vi att det finns något som ”sitter i väggarna” när det gäller attityden mot arbetsgivaren. Mer konkret verkade medarbetarna stolta över sitt arbete och trivdes med sina kollegor,
däremot vändes kritik oftast mot ledningen, arbetsgivaren eller chefer. Många deltagare nämner
skiftlaget som en av de fördelar med att arbeta på företaget och ser sina kollegor som en del av
arbetsmiljön.

6.3.5 Risk och säkerhet
Deltagarna i observationen visade oss flertalet av de arbetsmiljörelaterade arbeten som avdelningen hade. Bland annat tittade vi på deras produktionstavla som varje arbetslag gick igenom
någon gång under skiftet, vilket informerade om produktionsläget men även om arbetsmiljön
sedan tidigare på dagen. Operatörerna berättade gärna hur det sett ut tidigare när det kommer
till arbetsmiljön, vilket emellanåt fick dagens problem att framstå som petitesser enligt dem.
Däremot var de fullt förstående för att arbetsmiljön måste fortsätta utvecklas för att bli bättre.
Säkerheten och riskarbetet står högt i fokus enligt vår upplevelse, till och med på toaletten finns
en skylt vid spegeln som säger ”Du är ditt egna skyddsombud”. När vi påtalar vad vi uppmärksammat för operatörerna, skattar de ljudligt och berättar sedan att de anser att det kan gå till en
överdrift. Redovisning av siffror och statistik anses ibland bara vara ett måste för att ledningen
ska uppvisa någonting bra. Här såg vi en brist i informationen ut till medarbetarna vad denna
statistik faktiskt ska användas till, inte bara samlas på hög i en årsredovisning.
Arbetsmoment som tidigare varit olycksdrabbade har blivit automatiserade vilket innebär en
säkrare teknik i form av icke manuellt arbete eller avgränsningar till en maskin. Avgränsningarna till maskinerna innebär att operatörerna inte har tillträde till just det området, på denna
avdelning visade det sig vara galler runt maskinen. Operatörerna upplevde vid vissa tillfällen
att dessa moment försvårade deras arbete vilket innebar att de gick efter uttrycket ”jag ska
bara…”. Hur mycket risker finns det då? Enligt operatörerna kan personal registrera in riskobservationer i IA-systemet, det innebär att registrera något som kunde resulterat i ett tillbud.
Operatören uttryckte det som att ”skulle vi registrera alla risker så skulle vi inte göra annat än
att sitta vid datorn”. Det upplevdes alltså som att risker fanns hela tiden i arbetet, det handlade
endast om att vara varsam och ha erfarenheten med sig. Operatörerna upplevde även att tiden
inte fanns om de skulle klara av att leverera god kvalité på produkten samtidigt som de lärde
sig nya datasystem.
Sammanfattningsvis ser vi att tekniska delar i produktionen är en förutsättning för att arbetet
skall fungera. Då möjligheterna för ombyggnader är begränsade. Vissa maskiner är även av den
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äldre varianten vilket bidrar till att det finns begränsningar till vilka nya hjälpmedel som kan
tillhandahållas. Maskinerna medför även svårigheter för ombyggnad med hänsyn till dess storlek. Att göra större förbättringsåtgärder kan innebära stora kostnader för företaget, vilket kan
bidra till att förändringstakten för just denna avdelning är relativt låg. Även om en del komponenter eller delar byts ut i maskinen är den fortfarande integrerad med övriga delar samt ska de
fungera ihop teknikmässigt i deras datasystem. Utöver dessa tekniska delar ser vi ett socialt
band mellan operatörerna som vi upplever att det skapar trivsel och ser till att kvalitén i produktionen
bibehålls
när
operatörerna
trivs
med
sina
kollegor.

7. Analys
I avsnittet analys kommer fem olika områden att behandlas. Dessa är generell arbetsmiljö,
generella arbetsskador inom industrin, kvinnors arbetsmiljö inom industrin, kvinnor och män
inom industrin och slutligen ett avsnitt om IA-systemet.

7.1 Generellt om arbetsmiljö
Likt det som Andersson et. al., (2006) nämner att det är svårt för företag att uppskatta risker
inom arbetsmiljö på sitt egna företag, även för den verksamhet som har studerats att ständigt
kunna komma med förbättringsförslag till arbetsplatsen. Arbetet med att eliminera risker och
förbättra arbetsmiljön pågår ständigt genom säkerhetssamtal, skyddsronder och dagligt-styrningsmöte. Här har även skyddsombuden en uppgift enligt Arbetsmiljölagen som säger att organiserad samverkan sker genom bland annat skyddsombud (1977:1 160) (AML). Företaget
har både huvudskyddsombud och skyddsombud som är delaktiga på bland annat skyddsronderna och som kan rapportera in säkerhetssamtal. Genom nyanställningar kommer det in nya
ögon som kan bidra med förbättringsförslag till verksamheten. Detta märktes även under intervjun med respondent 1 som har arbetat på företaget en kortare tid jämfört med de andra respondenterna. Hen uppfattade det som att exempelvis arbetsmiljön fungerade väldigt bra gentemot
andra industriföretag som hen tidigare hade varit verksam inom.
Generellt handlar arbetsmiljöarbete om hur man organiserar, distribuerar uppgifter och ansvarar
för arbetsmiljöarbetet (Karling et. al., 2002). Företaget har organiserat och fördelat ut ansvaret
för arbetsmiljöarbetet på olika befattningar inom verksamheten. Några som berörs av det här
ansvaret är produktionschef, sektionsskyddsombud, huvudskyddsombud och till sist varje enskild medarbetare då företaget lever efter vision som uttrycker att varje medarbetare bär ansvar
för sin säkerhet. Detta innebär att alla medarbetare alltid ska tänka efter innan de utför ett arbete
såsom om den har rätt skyddsutrustning och vad utförandet av arbetet kan leda till, vilket företaget kallar för tvåminuters-kollen. Att vara ansvarig för sin egen säkerhet går hand i hand med
ett citat som observerades på toaletten under den deltagande observationen som löd ”du är ditt
egna skyddsombud”. Resultatet från deltagande observation visar även att arbetssättet skiljer
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sig åt skiftlag för skiftlag då skiftlaget själva kan organisera och fördela arbetsuppgifterna sinsemellan. Karling et. al., (2002) nämner även att arbetsmiljöarbetet kan bli mer detaljerat genom
att använda sig av olika metoder. Några metoder är generella gällande arbetsmiljön, medan
andra har fokus på särskilda arbetsmiljöfrågor som exempelvis buller, vibrationer eller psykosociala förhållanden. För att få arbetsmiljöarbetet och dess säkerhet mer detaljerat har företaget
skyddsronder varje månad som riktar sig mot ett särskilt tema. Varje månad är det ett nytt tema
som exempelvis nödduschar, ögonduschar med mera.
Arbetsmiljölagen (1977:1 160) beskriver att arbetsmiljöarbetet måste bedrivas med hjälp av ett
systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket företaget använder sig utav i verksamheten. Vid intervju
med en av ledarna framkom det att hen upplever att företaget har sina styrkor på delarna ”planera” och ”genomföra” när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Delarna ”åtgärda”
och ”kontrollera/följ upp” genomförs, men inte i den utsträckning som de första två delarna,
och det är vad som behövs förbättras på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen redogör även att arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Om
arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagens regler och detta orsakar fara, död, skada eller sjukdom kan arbetsgivaren straffas för arbetsmiljöbrott (Iseskog, 2013). En av ledarna nämner att
hen har ansvaret för arbetsmiljöarbetet på sin avdelning, då det ingår i hens arbetsmiljödelegering. Om någon skadar sig på arbetsplatsen är det ledarens ansvar.

7.2 Generella arbetsmiljöskador inom industrin
Arbetsgivaren och arbetstagaren ska gemensamt samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, vilket gör att även arbetstagaren har ett ansvar enligt 3kap 1§ i Arbetsmiljölagen. Ute i
produktionen har medarbetarna tillgång till en rad olika hjälpmedel, och det finns vissa krav på
att dessa ska användas som exempelvis skyddsglasögon och även skyddshjälm vid produktionsstopp. Detta kan ibland upplevas som något motsträvigt då en del medarbetare anser att de
klarar sig utan skyddsutrustning och andra hjälpmedel. Att de bara ska flytta på någonting tillfälligt och snabbt och att det går fortare att flytta det för hand än att exempelvis hämta hjälpmedel först. Respondenternas upplevelser är att det är i dessa sammanhang som de flesta tillbud
och olyckor sker, därför att olyckan inte kan förutses och därmed förebygga sådana händelser
och tillbud eller olycksfall. Det är även viktigt att exempelvis externa konsulter och entreprenörer följer de skyddsanordningar som finns på arbetsplatsen och använder skyddsutrustning
som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Skyddsutrustning och säkerhetsanordningar gäller
även besökare vilket upplevdes i samband med utförandet av den deltagande observationen.
Precis som Nenzén (1990) beskriver problemen med övervakning och monotont arbete, upplever även respondenterna som arbetar som operatörer att det monotona arbetet är ett problem,
då det leder till förslitningsskador. De monotona arbetsuppgifterna är svåra att slippa undan då
det inte finns så mycket hjälpmedel just för dessa moment. Företaget håller på med en lösning
med hjälpmedel just för vissa monotona arbetsuppgifter såsom tunga lyft som ska bidra till färre
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lyft, och därmed en förhoppning om färre förslitningsskador. Likt vår deltagande observation
då medarbetarna lyfte upp att trots de pågående förbättringarna är inte arbetsmiljön optimal
ännu. Vi upplevde även lokalen som trång i förhållande till den storlek som produktionsmaskinen var, vilket vi uppfattade som en svårighet för ombyggnationer.
Att det är problematiskt att arbeta i skift bekräftar Nordin och Bolin (2012) som nämner en rad
hälsoproblem som kan uppstå i samband med skiftarbete, samt respondenterna som vi har intervjuat då de upplever att skiftarbetet är ett problem för deras hälsa. Ju äldre de blir, ju mer
slitna känner de sig, och deras uppfattning är att de inte kommer att klara av att jobba fram till
pensionen vid 65 år. Den skiftgången som finns på företaget idag upplevs som tyngre med fler
arbetstimmar jämfört med skiftgången som fanns för ett par år sedan. Den nya skiftgången
innebär att operatörerna arbetar 156 fler arbetstimmar per år jämfört med hur de har arbetat
tidigare. Att det finns ett missnöje över skiftgången gav även sken under den deltagande observationen, likaså att det finns ett missnöje mot hela ledningen för koncernen. Detta kan precis
som Nordin & Bolin (2012) nämner, i sin tur leda till en sämre arbetsprestation. En sämre arbetsprestation kan leda till dels nedsatt motivation och även att risken för tillbud och olyckor
kan öka, då man troligtvis inte presterar sitt bästa i arbetsuppgifterna och kanske inte är fullt
fokuserad. Statistiken från IA-systemet tyder på att den främst medverkande faktoren till
olyckor är just den mänskliga faktorn, vilket stödjer Nordin & Bolin (2012) uppfattning om en
ökad skaderisk vi bristande sinnesnärvaro. Gällande Nordin & Bolin´s (2012) synsätt på att
bristen på vila och återhämtning kan vara ett mer betydande problem än arbetsbelastningen går
hand i hand med respondenternas upplevelse av att de känner sig mer utmattade nu efter att den
nya skiftgången infördes, vilket tyder på att det kan finns en brist på vila och återhämtning.
Med anledning av den neddragna bemanningen blir arbetsplatsen väldigt skör vid sjukdom, då
händer det att de operatörerna som är lediga får en förfrågan om att komma och jobba för att de
ska kunna vara full bemanning på det skiftet. Även detta kan påverka medarbetarnas brist på
vila och återhämtning.

7.3 Kvinnor, arbetsmiljö och industri
Det talas om könsbalans när det finns inom fördelningen 40-60 procent kvinnor och män på en
arbetsplats. Med tanke på den låga andelen kvinnor inom industrin finns det en könsobalans,
vilket kan göra att färre kvinnor söker sig till den branschen (Wikberg Nilsson et. al., 2011).
Industribranschen har alltid varit mansdominerad och detta vet samhället om, som kan vara en
anledning till att kvinnor väljer att inte söka jobb inom industrin, precis som Wikberg Nilsson
et. al., (2011) talar om. Det bekräftar även företaget som har studerats när man ser till antalet
manliga medarbetare respektive kvinnliga medarbetare, det finns en könsobalans även där som
Wikberg Nilsson et. al., (2011) benämner det. De här visas även i den statistik vi fått tagit del
av då 10 % av företagets anställda är kvinnor, trots statistiken från 2008 då kvinnorna hade 12
% är det långt under en könsbalans som Wikberg Nilsson et.al., (2011) talar om. Senaste statistiken var från 2012, efter det här året var den stora nedskärningen som en respondent nämner
i en intervju, vilket indikerar på att den procentuella delen kan ha minskat ytterligare.
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Att kvinnor måste prestera hårdare än män för att vara tillräckligt bra som Nordin & Bolin
(2012) beskriver förekommer inte på företaget idag, men det har funnits situationer längre bak
i tiden när det var så. Förr var det svårare för kvinnor att få samma lön som män. Ett exempel
som en respondent berättade var att en kvinnlig medarbetare utförde ett tillfälligt arbete som
innebar mer ansvar, men hon fick inte extra betalt för det förrän hon började strida om det med
cheferna, medan hennes manliga kollega fick det automatiskt. Det upplevs att somliga chefer
tror att ”är man tjej så bråkar man inte om det, man gnäller inte”. I dagsläget är det något lättare
för kvinnor att klättra inom produktionen än vad det var förr, det framkommer från intervjuerna
att det beror på vilken chef man har, vilket även kan gå hand i hand med Nordin & Bolins
(2012) uttryck om att kvinnor måste prestera mer än män på arbetsplatsen för att vara tillräckligt
bra. Respondenterna anser att chefen inte ska bedöma efter kön utan efter prestation.

7.4 Kvinnor och män inom industrin
Arbetsuppgifterna i produktionen på företaget som har studerats skiljer sig inte åt om man är
man eller kvinna. Gellerstedt (2007) antyder att de försämrade arbetsförhållandena såsom de
upprepade och monotona moment som har ökat, korta pauser, och små möjligheter att påverka
det egna arbetet endast gäller kvinnliga medarbetare. Dessa försämrade arbetsförhållanden beskrivs under en del av intervjuerna som att det gäller samtliga medarbetare och inte endast
kvinnorna. Medarbetarna beskriver att de försämrade arbetsförhållandena beror på det arbete
som de utför som operatörer är ett monotont arbete, det är korta pauser som ibland kan upplevas
som stressiga, utvecklingsmöjligheterna är små och skiftgången är påfrestande. Här menar
Jarenbrant et.al., (2011) att kvinnor ofta anställs vid de maskiner där manuella insatser är repetitiva och bundna samt mer automatiserade. Det här menar Jarenbrant et. al., (2011) vara en av
de bidragande faktorerna till att kvinnor utsätts för en högre belastning av de fysiska arbetsmiljöfaktorerna. Även Europeiska arbetsmiljöbyrån menar att kvinnor utsätts för en större del av
de hälsorisker som förekommer i arbetsmiljön. På frågan om medarbetarna känner att de upplever att de kan påverka sitt arbete nämner de att de alltid kan påpeka någonting och de blir
lyssnade på, men det är dessvärre sällan någonting blir åtgärdat. Det här uppkom även i samband med vår observation, en av de förmågor som vi anser är fördelaktigt för att hantera arbetet
var just stresstålighet. Möjligtvis är sinnesnärvaro svårt för medarbetarna att upprätthålla om
de upplever att vila och skiftgången är påfrestande.
Wikberg Nilsson el. al., (2011) har gjort en tolkning att det är till största delen är män som
skapar arbetsmiljöer, produktionssystem, processer och produkter, vilket bidrar till att mycket
inom industrin är anpassat efter mäns åsikter och önskemål. För ett par år sedan byggde företaget en ny maskin som används i produktionen. I samband med detta gav en kvinnlig medarbetare förslag på att de kunde ha en stege lite varstans vid maskinen för att underlätta arbetet för
kvinnor eller kortväxta män. Wikberg Nilsson el. al., (2011) anser att man bör involvera fler
kvinnor när det gäller utformning av arbetsmiljö och produktionssystem just för att industrin
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inte endast ska anpassas efter män. Detta fick inget gehör och därmed gick inte förslaget igenom, vilket leder till att det kan finnas en svaghet hos företaget att involvera kvinnor när det
gäller utformning av arbetsmiljö och produktionssystem.
De studier som finns gällande kvinnor i industrin visar att den fysiska arbetsmiljön i första hand
är anpassad för män. Detta bidrar till att kvinnor får mer förslitningsskador enligt Nordin &
Bolin (2012). Under intervjuerna framkommer det att respondenterna inte upplever att de förslitningsskador som uppstår inom verksamheten beror på vilket kön medarbetarna har, utan att
det beror på vilken kroppsbyggnad individen har och vilka förutsättningar det i sin tur ger.
Många förslitningsskador uppstår enligt respondenterna på grund av att medarbetaren är för
kort för att utföra arbetet, och de kvinnliga medarbetarna är oftast kortare än männen. Samtidigt
finns det kortväxta män som exempelvis kan ha problem med en skada i axeln, som i sin tur
kan leda till förslitningsskador. Med anledning av det här anser respondenterna att förslitningsskadorna inte ska kategoriseras efter kön, utan det bör tas hänsyn till alla aspekter innan man
gör en slutsats av vad som känns trovärdigt för just denna verksamhet. Å andra sidan fick vi
som deltagande observatörer prova på en del arbetsmoment där upplevelsen blev att vissa fysiska förutsättningar är att föredra, då en del verktyg och delar till maskinerna var tunga och de
hjälpmedel som finns att tillhandahålla inte var anpassade för uppgiften. Som kvinna blev ett
sådant arbetsmomenten fysiskt påfrestande i samband med den deltagande observationen, vilket kan ha och göra med de fysiska förutsättningarna eller ovanan att utföra arbetsuppgiften.
Att det skulle finns en arbetsdelning mellan kvinnor och män på arbetsuppgifter inom industrier
som Jarenbrant et. al., (2011) nämner är ingenting som respondenterna upplever att det finns
just på deras arbetsplats. Man gör ingen skillnad på män och kvinnor gällande arbetsuppgifter,
på den punkten är det en jämställd fördelning. Samtidigt är det en mansdominerad arbetsplats
vilket gör att det kan se ut som att det finns en arbetsdelning mellan kvinnor och män, vilket
beror på att kvinnorna är en minoritet på företaget.
Under intervjuerna med medarbetarna inom produktionen framkommer det att de saknar arbetsglädje när det gäller att utföra arbetsuppgifterna, samtidigt som de känner en stark samhörighet med sina kollegor. Respondenterna nämner även att de inte kan utvecklas på sitt arbete.
En respondent kallar sina utvecklingssamtal som avvecklingssamtal, då hen upplever att det
inte finns några utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Detta påtalades även under den deltagande observationen i samband med pratstunder med medarbetarna i deras fikarum. Arbetsmiljölagen innehåller ett ramverk som bland annat beskriver att arbetet ska ge möjlighet till
både arbetsglädje och engagemang. Även Nordin & Bolin (2012) påtalar att arbetet ska gå hand
i hand med arbetstagarens förutsättningar för att leda till utveckling istället för utslitning hos
individen. Då respondenterna inte upplever sitt arbete såsom Arbetsmiljölagen och Nordin &
Bolin (2012) beskriver att ett arbete ska vara, bör företaget arbeta med att åtgärda den känslan
som finns hos medarbetarna. Största anledningen till den avsaknad av arbetsglädje som inte
finns hos medarbetarna är på grund av den nya skiftgången, som har påtalats ett antal gånger
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under detta arbete. Medarbetarna visade även ett stort intresse för den nya AFS:en kring psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö (2015:4) i samband med de samtal som utfördes vid
den deltagande observationen. Intresset låg främst i det psykosociala med koppling till företagets skiftgång.
Nordin & Bolin (2012) nämner att det kan vara svårt att arbeta med jämställdhet på industriföretag med tanke på de sociala konstruktionerna som finns i samhället. Under intervjuerna framkommer det att det finns en jämställdhetsplan på företaget samt värderingar som man ska verka
efter. Wikberg Nilsson et.al., (2011) nämner att begreppet jämställdhet används i praktiken när
det kommer till arbete mellan män och kvinnor, samt för policys av olika slag. I detta fall finns
det som sagt en jämställdhetsplan som skulle kunna benämnas som en policy på företaget. Begreppet genus använder Wikberg Nilsson et.al., (2011) när det gäller att definiera en analys av
skillnader i möjligheter mellan kvinnor och män. Dessa skillnader kan uppstå i sociala interaktioner, på arbetsplatsen eller i samband med utbildning. Under intervjuerna har det framkommit
att respondenterna inte upplever att det finns några skillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatsen avseende sociala interaktioner, arbetsplatsen/arbetsuppgifterna samt utbildning.
Alla är på arbetet av samma anledning, att utföra sina arbetsuppgifter och man har samma syn
på varandra oavsett om man är kvinna eller man. Vid den deltagande observationen upptäcktes
inga skillnader mellan kvinnor och män i samband med utförande av arbetsuppgifter. I begreppet jämställdhet ingår bland annat kön, ursprung, kultur med mera. En del respondenter påpekar
svårigheten med att få en mångkulturell verksamhet med både kvinnor och män, samt medarbetare med utländsk bakgrund därför att dessa personer oftast inte söker jobb på företaget. Anledningen till att dessa personer inte söker arbete inom industrin kan vara precis som Nordin &
Bolin (2012) nämner, att det finns sociala konstruktioner i samhället. Andra respondenter talar
om att det finns en viss främlingsfientlighet, en hård kultur på företaget när det gäller utlandsfödda
personer.

7.5 IA-systemet
Under intervjuerna har det framkommit att respondenterna har olika syn på sitt IA-system som
arbetsmiljösystem. Ledarna och de fackliga representanterna tycker att det är ett utmärkt system
att använda då statistiken syns tydligt samt att det är viktigt att rapportera i systemet, vilket
leder till att företaget kan följa upp det och åtgärda och förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen. Det här går hand i hand med AFA försäkrings ord om att de som använder IAsystemet ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud
och risker på arbetsplatser. Något annat som AFA försäkring nämner är att med hjälp av IAsystemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. Under
intervjuerna med medarbetarna inom produktionen framkom det att troligtvis finns det ett stort
mörkertal gällande inrapportering av tillbud och olyckor som sker på arbetsplatsen. Med anledning av att medarbetarna anser att det är svårt att rapportera via IA-systemet, att många gånger
har de inte den tid som krävs för att kunna rapportera in i systemet. Det medför att företaget bör
beakta statistiken som finns i IA-systemet med en viss skepsis, då det som sagt kan finnas ett
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mörkertal av icke registrerade händelser. Genom att exempelvis ge medarbetarna utbildning
och kunskap om IA-systemet samt dess rapportering och vikten av att få en tillförlitlig statistik
skulle kunna gynna företaget. Får företaget in så många rapporteringar som möjligt kan de utföra fler åtgärder, som kan förebygga framtida tillbud och olyckor. Genom en utbildning och
eventuellt avsatt tid varje vecka för rapportering kan det alltså gynna företaget och dess medarbetare då IA-systemet utnyttjas på det sätt som det är tänkt.
I den empiriska delen där statistik för sjukfrånvaro redovisades i en fördelning mellan män och
kvinnor i indikerar det som Schmidt et. al., (2011) menar att kvinnor är mer sjukskrivna än män.
Vidare menar Schmidt et. al., att det grundar sig på ett jämställdhetsproblem. I statistiken visade
det att kvinnor har en högre sjukfrånvaro till större del än män. Det enda året som var utmärkande och lägre än männens var 2009, här letade vi efter orsaken till varför statistiken såg ut
som den gjorde. Vi fann att föräldraledigheten för kvinnor var väldigt hög under det här året,
vilket tyder på att sjukfrånvarostatistiken inte är tillförlitlig under 2009 då kvinnorna inte arbetade i den normala utsträckningen. Vi kan inte tyda enligt den statistik som är uttagen om det
är värk i kroppen som är anledningen till sjukskrivningen som Försäkringskassans rapport 2011
visade. Nordin & Bolin (2012) menade att sjukskrivningen medfördes av belastningsbesvär.
Det vi kan se i statistiken är att händer, armar och fingrar är de kroppsdelar som skadas oftast
vid olycksfall inom företaget.
I en intervju med en av respondenterna uttryckte hen att IA-systemet upplevs som att företaget
vill visa goda resultat, inte förebygga olyckor. Med den anledningen trodde hen att registreringen minskade då det inte fanns en bättre anledning till inregistrering av tillbud och säkerhetssamtal. I vår statistik räknades den procentuella delen av olycksfallen ut med hjälp av hur
många registrerade händelser som finns. Det innebär att procenten för olycksfall minskas ju fler
tillbud som är inregistrerade, vilket kan ge företaget goda resultat i jämförelse med andra industrier eller branschen. Däremot talar AFA försäkring gott om möjligheten att kunna jämföra sig
med andra företag eller branscher då statistiken i systemet är öppet för andra företag om arbetsgivaren själv vill synliggöra det. Däremot indikerar diagram 2 på att den förebyggande delen är
viktig för att minska olycksfallen, då oktober månad i statistiken inföll utan olycksfall med
frånvaro och visade sig också vara den månad med fler tillbud registrerade. Den höga andelen
olyckor som resulterat i frånvaro/100 anställd kan vara missvisande då det som tidigare beskrivits finns ett mörkertal av inregistrerade händelser.

8. Diskussion
I följande avsnitt kommer vi att diskutera fyra olika områden vilka är generellt om arbetsmiljö,
kvinnors arbetsmiljö inom industrin, kvinnor och män inom industrin samt utveckling av arbetsmiljö, arbetsmiljöinvesteringar och kultur för att slutligen komma in på slutsatsen av denna
studie.
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8.1 Generellt om arbetsmiljö

Att känna sig trygg när man går till sitt arbete bör vara en självklarhet för alla anställda oavsett
vilken bransch man är verksam inom. Därav ligger ansvaret på arbetsmiljön enligt Arbetsmiljölagen hos arbetsgivaren (Iseskog, 2013). Arbetsmiljölagen säger även att arbetstagaren ska
samverka med arbetsgivaren för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Detta är något som bör
informeras till arbetstagarna, då vissa har en negativ inställning till att använda exempelvis
skyddsutrustning. Genom att arbetstagarna blir upplysta om att kravet på att samverka finns
reglerat i Arbetsmiljölagen så kanske de sin ändrar inställning, och slutar motarbeta vilket de
faktiskt gör när de inte följer skyddsutrustningsanordningarna. Uppfattningen gällande Arbetsmiljölagen är att den reglerar väldigt mycket för att underlätta både för arbetsgivaren och medarbetarna. Arbetsmiljö är ett brett område och genom att följa de olika AFS:ar som finns kan
arbetsgivare läsa sig fram till vilka åtgärder som måste vidtas för att följa Arbetsmiljölagen.
Det är inte bara säkerhet som en arbetstagare ska känna när de går till arbetet, de ska även känna
arbetsglädje och engagemang. I resultatet kan man utläsa att arbetstagarna inte är oroliga för
sin säkerhet när de går till sitt arbete, däremot saknas det en arbetsglädje hos medarbetarna som
arbetar inom produktionen.

8.2 Kvinnor, arbetsmiljö och industri
Efter att ha studerat tidigare forskning om arbetsmiljö inom industrin samt gjort denna studie
som har inneburit deltagande observation, intervjuer och kontrollerat statistik är det lätt att få
en uppfattning om att det finns en kultur i samhället. En kultur som säger att eftersom industrin
alltid har varit mansdominerad, ska den fortsätta att vara det. Företaget som har studerats vill
få in fler kvinnliga medarbetare, vilket är svårt när det är få kvinnor som söker jobb inom industrin.
Efter att Arbetsmiljöverket har vidtagit åtgärder på uppdrag av regeringen för att förebygga
kvinnors tidiga avslut i arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem märks det att
kvinnors ohälsa och att olyckor inom arbetslivet tas på allvar efter en alarmerande statistik.
Detta uppdrag kan ses som positivt då det tydligt visar på att det finns ett problem när det gäller
kvinnors arbetsmiljörelaterade problem i hela Sverige och inte endast på ett specifikt företag.
Möjligheterna till att detta problem lättare kan förebyggas är större när det kommer insatser
från Arbetsmiljöverket, än att varje företag ska försöka utreda och komma fram till en lösning
själva. Kvinnor inom industrin är en minoritet och därmed har denna grupp blivit åsidosatt när
det gäller tidigare arbetsmiljöforskning. Därför är det intressant att både Arbetsmiljöverket och
AFA försäkring har gjort ett varsitt åtgärdsprogram för att förbättra kvinnors arbetsmiljö i industrin. Tråkigt nog krävdes det en hel del ohälsa och olycksfall hos kvinnor innan insatser
sattes in. Å andra sidan är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen
är bra för alla medarbetare (Iseskog, 2013). En del arbetsgivare bör ha upptäckt problematiken
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med kvinnors arbetsmiljö inom industrin innan dessa åtgärdsprogram ägde rum. Tidigare forskning som Nordin & Bolin (2012) har studerat poängterar att det är viktigt att identifiera minoritetsgruppers problematik på arbetsplatsen. Detta verkar inte ha blivit utfört på en del arbetsplatser enligt tidigare studier inom industrin där det arbetar kvinnor, med tanke på hur olycksoch hälsostatistiken skiljer sig mellan män och kvinnor. Förhoppningsvis kommer detta att bli
mer prioriterat i framtidens industri, även att kvinnors situation inom industrin kan bli till det
bättre med dessa åtgärdsprogram som tidigare har nämnts. Att kunna ge arbetsgivare möjlighet
att anpassa produktionssystemen mer till kvinnors förutsättningar samt att minska det monotona
arbetet skulle kunna bidra till färre sjukskrivningar och olycksfall.

8.3 Kvinnor och män inom industrin
Wikberg Nilsson et. al., (2011) talar om att det till största del är män som konstruerar arbetsmiljön och produktionssystem inom industrin, och att den därför blir mer anpassad till män.
Detta kan stämma ganska bra, då även statistiken tyder på att industrin är en mansdominerad
bransch och därmed är det enklast att anpassa allting efter männens förutsättningar. En respondent uttryckte dock att maskinerna på företaget inte är anpassad efter någon människa överhuvudtaget utan efter vad som ska produceras. Detta uttryck grundar sig i att det finns en del
arbetsuppgifter som medarbetarna måste utföra fysiskt och som kan innebära tunga moment.
Det är gamla lokaler och maskiner, vilket gör det svårt att anpassa efter medarbetarna och vissa
hjälpmedel. Som observatörer i den deltagande observationen blev upplevelsen att lokalen kändes trång och därmed blir ombyggnationer begränsade. Som resultatet påvisar pågår det ett
arbete på företaget med att få till ett hjälpmedel för hylsor. Även om medarbetarna har påpekat
problematiken med att det krävs mänsklig handkraft för arbetsuppgiften med hylsor är det inte
förrän nu som detta leder till en åtgärd. Att investera i en upprustning av både lokaler och maskiner kan innebära en förbättrad arbetsmiljö som är mer anpassad efter medarbetarna än vad
de är i dagsläget Sannolikt finns det en uppfattning om att kvinnor oftare råkar ut för fler olyckor
på arbetsplatser inom industrin i jämförelse med män. Efter att ha läst tidigare forskning som
redovisas i detta examensarbete och även tagit del av statistik från företagets IA-system har
detta blivit bekräftat. Å andra sidan har det uppenbarat sig att det troligtvis finns ett stort mörkertal av saknad rapportering i företagets IA-system, som dels beror på att medarbetarna saknar
kunskap för att kunna rapportera och dels upplever medarbetarna att det inte finns tid för att
kontinuerligt rapportera i IA-systemet. På företaget som har studerats finns det inte några uppenbara stora konstraster mellan kvinnor och män, som det av allt att döma finns på andra
företag om man läser tidigare forskning. Respondenterna har uttryckt att de svårigheter som
kan uppstå på arbetet inte handlar om vilken kön man har, utan vilken kroppsbyggnad man har
och vilka förutsättningar man har för att utföra sina arbetsuppgifter. Samtliga respondenter säger även att de inte har olika synsätt på varandra oavsett om man är man eller kvinna, alla är på
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arbetet av samma anledning. Samtidigt visar statistiken att kvinnor råkar ut för flest olyckor på
företaget, när det gäller respondenternas uppfattning och studiens resultat kan det tolkas att
statistiken visar dessa siffror med anledning av att det är kvinnorna som till största delen rapporterar in i IA-systemet. I och med denna upptäckt kan man börja fundera på vilket mörkertal
av saknade inrapporteringar av män som det kan finnas på andra företag, då alla studier visar
att det är kvinnor som råkar ut för flest olyckor enligt statistiken. Om det finns ett mörkertal av
männens inrapporteringar på företaget som har studerats i detta arbete, är sannolikheten stor att
det även finns ett mörkertal på andra företag.

8.4 Utveckling av arbetsmiljö, arbetsmiljöinvesteringar och kultur
Som blivande personalvetare anses det positivt att visa upp sitt företag för studenter som vill
göra en studie på företaget. Andersson el. al., (2006) nämner att det finns en problematik bland
företag att kunna uppskatta risker gällande arbetsmiljö inom sin verksamhet. Det är lätt att bli
hemmablind och därmed är det nyttigt att ta in nya ögon, som till exempel vid en undersökning
inom ett examensarbete. Genom att ta in externa personer och ge dem en inblick i företaget kan
även företaget upp att man är en attraktiv arbetsgivare, vilket är god marknadsföring. Kort sagt
om detta så är det viktigt för ett företag att vara öppna för nya förslag och nätverka med parter
som kan tänkas stå utanför den bransch som företaget själv är verksam inom.
Ur ett personalvetarperspektiv kan även HR-avdelningen kan gå in och stötta när det gäller
arbetsmiljö, då det ingår i en personalvetares uppdragsområden. För att kunna förbättra delarna
”åtgärda” och ”kontrollera/följa upp” i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett förslag att ha
en person som är ansvarig för att följa upp och kontrollera att de två sista punkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir genomförda, med hjälp av produktionschefen. Denna person
kan vara närvarande ute i produktionen för att se till att alla delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir utförda. Genom att involvera HR kan organisationen utveckla sitt arbetsmiljöarbete samt arbetsmiljöinvesteringar och därmed kan företaget ses som en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöinvesteringar kan även vara lönsamma ur det perspektivet att man uppfyller
krav och förväntningar som samhället ställer på olika verksamheter. Företaget som har studerats
har krav på sig från bland annat sina största kunder om att verksamheten ska vara så miljövänlig
som möjlig och leverera en viss typ av kvalité. Genom att uppfylla dessa krav måste organisationen kontinuerligt arbeta med att utveckla arbetsmiljöbetet, vilket borde generera i att kunna
behålla sina kunder, attrahera nya kunder och samtidigt visa upp att man är en attraktiv arbetsgivare som bland annat arbetar med arbetsmiljöinvesteringar. En annan sak som bör lyftas upp
är vilket synsätt man har på arbetsmiljöinvesteringar. Arbetsmiljöinvesteringar kan exempelvis
vara att köpa in produkter eller upprustning av en lokal, samtidigt som det kan vara att göra en
insats och investera i sina medarbetare. Medarbetarna upplever att det endast utförs investeringar om företaget vinner på det i form av pengar. Att satsa på sina medarbetare är en form av
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investering, en långsiktig investering som kan bidra till färre sjukskrivningar och därmed minskade kostnader. Genom att medarbetarna upplever att de inte prioriteras i samband med investeringar får de samtidigt minskad motivation och det kan skapas en kultur av negativ art på
företaget. Kulturen på företaget upplevs inte alltför god när de gäller stämningen mellan medarbetare och ledning, efter att både ha utfört en deltagande observation samt personliga intervjuer. I och med att empirin bygger på tre olika datainsamlingsmetoder är det hög validitet och
reliabilitet på denna studie, vilket har kunnat resultera i en välbetänkt slutsats.
Det fanns ett större engagemang från medarbetarnas sida än från ledarnas sida, vilket kan tyda
på att medarbetarna kände att de fick ventilera sig om allt som de känner i samband med de
tidigare neddragningarna av personal, den nya skiftgången och en oro över att det kommer bli
ytterligare neddragningar av personalen. En annan sak som uppfattades gällande kulturen är att
ledarna nämner att idag har man en kultur på företaget som gör att man kan påpeka till varandra
”nu har du glömt dina skyddsglasögon”, medan en respondent från produktionen säger att hen
inte skulle påpeka detta till en kollega, då respondenten anser att man inte ska tjata på varandra
i och med att alla vet om att skyddsutrustning ska användas. Här är det intressant att se att
någonting som innebär att hjälpa varandra kan uppfattas som att man tjatar på varandra, vilket
kan ha och göra med vilken kultur som finns på företaget. Detta är något som man bör lyfta och
arbeta med, med tanke på att en konsekvens av att inte påminna varandra om exempelvis
skyddsutrustning kan ligga till grund för en olycka. Samtidigt har företaget ett motto som lyder
”du är ditt egna skyddsombud”. Det vore beklagligt om en olycka skulle uppstå på grund av
detta och en kollega medvetet har valt att inte påminna om skyddsutrustning. Här är det viktigt
att skapa en god kultur kollegor emellan genom att exempelvis utföra teambuilding - det kan
även vara motivationshöjande att utföra en aktivitet på arbetstid. Gällande kulturen kan även
den bli påverkad av ledarnas sätt att hantera konflikter som uppstår mellan medarbetare. Idag
löser man det genom att placera personerna på olika skiftlag enligt medarbetarnas upplevelser.
Om man inte undersöker problemet och åtgärdar det så är det givet att det påverkar arbetsklimatet och därmed medarbetarnas arbetsmiljö. Istället för att ta den snabbaste och enklaste lösningen kan det vara värt att utreda och lösa problemet för undvika att det finns olösta konflikter
på
företaget
som
skapar
ett
dåligt
klimat.
Genom att studien har genomförts med bland annat en deltagande observation och intervjuer
gjordes upptäckten att det största arbetsmiljöproblemet på företaget är dess klimat vilket var
oväntat. Detta går det hand i hand i Kvale & Brinkmann´s (2014) definition av abduktionens
fyra steg. Abduktion är en resonemangsform som kan användas vid oklara tillfällen (Kvale &
Brinkmann, 2014). Innan studiens början fanns en hypotes om att den fysiska arbetsmiljön
skulle utgöra den största problematiken hos medarbetarna, då industribranschen många gånger
innebär en fysisk tung belastning. Efter att ha genomfört denna kvalitativa studie gjordes en
oväntad upptäckt om att klimatet på arbetsplatsen bör förändras, vilket i sin tur kan bidra till
bättre arbetsmiljö. Ett bättre klimat kan innebära att man känner mer gemenskap och samhörighet med både kollegor och företaget, som i sin tur kan höja motivationen och därmed kan
medarbetarna utföra sina arbetsuppgifter med ett större engagemang. Är man mer engagerad
kan det hända att man har ett större fokus i samband med arbetsutförandet, vilket eventuellt kan
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minska risken för tillbud och olycksfall. Både medarbetare och företag kommer att vinna på att
förbättra klimatet på arbetsplatsen.

9. Slutsats
En slutsats av den här studien är att kvinnor inte får arbetsskador lättare än män, utan att det
beror på kulturer, normer och värderingar som finns inom industrin. Kulturen på företaget som
har studerats verkar vara olika mellan kvinnor och män, vilket kan grunda sig på att kvinnor är
en minoritetsgrupp. Kultur, normer och värderingar kan även ha betydelse för om kvinnor söker
sig till industrin i samband med nyrekryteringar. Det stora mörkertalet som finns när det gäller
inregistreringen i IA-systemet kan ha och göra med att kulturen, normer och värderingar verkar
vara avgörande för om man registrerar i IA-systemet eller inte. Ett lyckat arbetsmiljöarbete är
mer än att följa lagar och avtal, det gäller även att kunna vända på kulturen, normer och värderingar. Kultur, norm och värderingar påverkar både arbetssituationen och arbetsmiljön. Företaget arbetar omfattande med olika aktiviteter när det gäller säkerhet, utrustning, ergonomi med
mera, men det når ändå inte fram till medarbetarna. Trots de planerade förbättringsåtgärderna
gällande den fysiska arbetsmiljön anser medarbetarna att deras arbetsplats inte är optimal, vilket
innebär att även medarbetarna kan uppleva att kulturen har stort inflytande på hur de upplever
sin arbetsplats. Uppfattningen till att en stor del till att arbetsmiljön har blivit skapad på detta
sätt är att genom att det finns en konflikt mellan medarbetare och ledning. Missnöjet blir bekräftat av medarbetarundersökningen då frågan om hur medarbetaren trivs med sitt skiftlag/kollegor fick högsta betyg i medarbetarundersökningen, medan frågan om vad den anställde tycker
om företagets ledning fick lägsta betyg. Det är av största vikt att företaget löser konflikten och
det missnöje som finns för att kunna arbeta med arbetsmiljön. Att det finns en oro över ytterligare neddragningar hos medarbetarna bidrar till ett sämre klimat på arbetsplatsen, likaså ett
stort missnöje över den nya skiftgången. Den nya AFS:en (AFS 2015:4) som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö kommer förhoppningsvis att göra en stor nytta på företaget
som kan leda till nöjdare medarbetare och ett trivsammare klimat.
Sammanfattningsvis är studiens syfte uppfyllt genom slutsatsen att arbetsmiljön och arbetsskador inte skiljer sig åt mellan män och kvinnor inom industrin, utan att det handlar om vilken
kultur som har skapats på företaget och vilka värderingar som finns. Genom resultatet från
denna undersökning finns det möjlighet till fortsatt forskning inom industrin och vilken kultur
som existerar där. Framtida forskning kan undersöka hur kulturen inom industrin skapas och
hur man kan vända på kultur, normer och värderingar som redan är satta.
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11. Bilagor
11.1 Missivbrev
Vi är två studenter från Personal & Arbetslivsprogrammet på Högskolan Dalarna som skriver
examensarbete, och syftet med vårt arbete är att studera tillbud och olycksfall samt kvinnors
arbetsmiljö inom industrin.
Tidigare forskning har visat att kvinnors hälsa påverkas mer negativt av att arbeta inom
industri, i jämförelse med männens hälsa. Genom detta arbete vill vi kunna få svar på tre
forskningsfrå-gor;

• Varför visar statistiken att kvinnor oftare än män råkar ut för olyckor inom sitt arbete i
indu-strin, trots att det är en minoritet som arbetar där?
• Hur ska man kunna förebygga kvinnors olyckor och ohälsa inom industrin?
• Hur ser jämställdhetsarbetet ut inom industrin?
•
Till vår studie behöver vi intervjua 8 personer inom yrkesområdena chef, personalledare,
skyddsombud och medarbetare. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 14 och 16
och beräknas ta cirka 45 minuter per intervju. Under intervjuernas gång kommer vi att föra
anteckningar, och vid samtycke och godkännande från deltagarna kommer intervjuerna att
spe-las in.
Vid genomförandet av intervjuerna kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska
principerna, som innebär:


Du har rätt att vara anonym, vilket innebär att endast vi som utför studien har vetskap
om dig.



Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som helst.



Resultatet kommer endast att användas av oss i syfte att skriva detta examensarbete.

Du är när som helst välkommen att höra av dig om du har några frågor och funderingar!
Med vänliga hälsningar,
Terese Enberg

terese.enberg@gmail.com

073-640 16

Victoria Antonsson

victoriaantonsson@live.se

31 073-813
22 60
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11.2 Intervjufrågor medarbetare
• Presentation av oss samt syftet med studien. Beskrivning av de forskningsetiska principerna.
• Berätta gärna lite om din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som ingår där
• Hur upplever du att arbetsmiljön är på din arbetsplats?
• Hur arbetar man med arbetsmiljö på din arbetsplats?
• Finns det någonting som du vill förändra eller förbättra i din nuvarande arbetsmiljö?
• Hur upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetsmiljö?

• Har du registrerat något tillbud eller olycka i ert arbetsmiljösystem PIA under det senaste
året?
• Hur upplever du återkopplingen på dina inregistrerade händelser i systemet?
• Har du haft ett säkerhetssamtal med någon av dina kollegor under det senaste året?
• Hur upplever du att säkerhetssamtalen fungerar på eran arbetsplats?
• Är din arbetsplats utformad både för män och kvinnor?
• Upplever du skillnader i arbetsmiljön ur ett manligt och kvinnligt perspektiv på din
arbets-plats?
• På vilket sätt arbetar ni med jämställdhet på eran arbetsplats?
• Finns det någonting som du vill tillägga till denna intervju?
• Finns det någonting som vi bör ta hänsyn till eller titta extra på när vi utför denna studie?
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11.3 Intervjufrågor chef
• Presentation av oss samt syftet med studien. Beskrivning av de forskningsetiska principerna.
• Berätta gärna lite om din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som ingår där
• Hur upplever du att arbetsmiljön är på din arbetsplats?
• Hur arbetar man med arbetsmiljö på din arbetsplats?
• Vad ingår i din arbetsmiljödelegering?

• Har du någon intern eller extern utbildning inom arbetsmiljö?
• Hur upplever du PIA-systemet som arbetsmiljösystemet?
• Hur upplever du säkerhetssamtalen?
• Märker du någon skillnad i inregistreringen i PIA-systemet efter implementeringen med
säkerhetssamtal?
• Upplever du skillnader i arbetsmiljön ur ett manligt och kvinnligt perspektiv på din
arbets-plats?
• Hur arbetar du med jämställdhet på din arbetsplats?
• Vad är ditt ansvar i Stora Ensos jämställdhetsplan?
• Finns det någonting som du vill tillägga till denna intervju?
• Finns det någonting som vi bör ta hänsyn till eller titta extra på när vi utför denna studie?
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11.4 Intervjufrågor skyddsombud
• Presentation av oss samt syftet med studien. Beskrivning av de forskningsetiska principerna.
• Berätta gärna lite om din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som ingår där
• Hur upplever du att arbetsmiljön är på din arbetsplats?
• Hur arbetar man med arbetsmiljö på din arbetsplats?
• Vad är ditt ansvar som skyddsombud?

• Vad är den vanligaste arbetsmiljöfrågan som du får från dina kollegor?
• Har du någon intern eller extern utbildning inom arbetsmiljö?
• Hur upplever du PIA-systemet som arbetsmiljösystemet?
• Hur upplever du säkerhetssamtalen?
• Märker du någon skillnad i inregistreringen i PIA-systemet efter implementeringen med
säkerhetssamtal?
• Upplever du skillnader i arbetsmiljön ur ett manligt och kvinnligt perspektiv på din
arbets-plats?
• Hur arbetar du med jämställdhet på din arbetsplats?
• Finns det någonting som du vill tillägga till denna intervju?
• Finns det någonting som vi bör ta hänsyn till eller titta extra på när vi utför denna studie
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