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ABSTRACT 

The ways of organizing political problem solving in society 
are not static. A pluralistic dynamic society requires a 
continious reconsideration and adaption of its political in
stitutions, i.e. political institutionalization. Institutiona
lization demands prior organizing activities among actors for 
political aims. Organizing activities can be seen both inter
nally, externally or between existing organisations and in
stitutions . 

The degree of institutionalization reflects the organizing 
activities' survival capacity. The higher the degree of in
stitutionalization the more likely it is that the organizing 
activity will become a formally based organisation or institu
tion, or will change the dominating values of organisations or 
institutions. The degree of institutionalization is discussed 
using the concepts of adaptability, complexity, autonomy and 
flexibility. 

The thesis represents a problem-oriented implementation 
approach where individuals' joint ways of organizing problem-
solving are the basis for analysis of both policy-realization 
and political institutionalization. Policy is defined as ideas 
and the ways of creating institutional arrangements in order 
to realize them. A "policy-problem", defined as the empirical 
question answered by examining the process of institutionali
zation, is used to study the policy-processes in the field of 
occupational safety and health. 

The ways in which individuals collectively organize in order 
to create a good working environment are studied using the 
concept of implementation structures. These are defined as 
phenomenological administrative units of analysis, i.e. groups 
of individuals empirically judged to take part in solving the 
policy problem. 

Key words: Political institutionalization, political insti
tutions, occupational safety and health, policy analysis, im
plementation studies, welfare state, central-local government 
relations, municipalities. 
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FÖRORD 

Så är avhandlingsarbetet klart. Det har många gånger inneburit 
dåligt samvete gentemot mina närmaste. Nu är det dags att om-
prioritera. 

Att skriva en avhandling är att stå i tacksamhetsskuld. I 
mitt fall till flera personer. Till Benny Hjern, min hand
ledare, för ett spännande perspektiv på det politiska i sam
hället och en metod att studera det. Vidare för ett frikostigt 
och osjälviskt ekonomiskt stöd. Bennys insats under avhand
lingsarbetets slutskede har varit ovärderlig. 

Jag står även i tacksamhetsskuld till Lars Ricknell. All 
den tid han frivilligt och uppoffrande lagt ner på att läsa, 
diskutera och opponera kan inte nog värdesättas. Ett tack även 
till Per Viklund för kommentarer och gott kamratskap samt till 
handledarkollegiet, under professor Gunnel Gustafssons led
ning, för en konstruktiv diskussion. 

Utan Mikael Öst skulle jag fortfarande ha "brottats" med 
SPSS alla sinnrikheter. Christine Hudson har läst och korri
gerat den engelska sammanfattningen. Stina Lindström har 
bistått vid teknisk detaljbearbetning. Marita Waern har under 
åren skött allt det praktiska. 

Avhandlingen har blivit möjlig tack vare utbildningsbidrag 
från Statsvetenskapliga institutionen, doktorandtjänst vid 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, projekt
medel från Riksbankens Jubileumsfond (RASP-projektet) samt 
Arbetsmilj öfonden. 

Avhandlingen tillägnas Christin och Dig som snart kommer. 

Umeå 91-04-08 

Göran Bostedt 
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1. INLEDNING 

Samhällelig problemlösning är inte en statisk företeelse. Pro

blembilder förändras över tid och ger bland annat upphov till 

skapandet av nya, eller förändring av redan etablerade, poli

tiska institutioner. Institutionalisering har under lång tid 

ägnats intresse i den statsvetenskapliga forskningen om demo

kratins och välfärdssamhällets utveckling, även om ämnets ak

tualitet har skiftat. 1 Herbert Tingsten diskuterade t ex under 

tidigt 2 0-tal rösträttsinstitutets framväxt i Nordamerika. 2 

Före Tingsten handlade mycket av statsvetenskapens undersök

ningar om rättsliga instituts eller institutioners utveckling. 

Beteendevetenskapliga metoder att systematiskt observera in

stitutionalisering saknades varför möjligheterna till genera

lisering var begränsade. 

Med den struktur-funktionalistiska ansatsen inom samhällsvet

enskapen kom intresset för demokratiska institutioner alltmer 

att övergå från studiet av institutionalisering, dvs om- och 

nyorganisering av demokratiskt 3 inflytande i samhället, till 

studiet av de etablerade institutionernas funktion. 4 Intresset 

försköts från institutionell förändring till redan etablerade 

institutioners betydelse och överlevnad. Det i avhandlingen 

valda perspektivet återknyter till förändringsansatsen. 

1 Oisen J P, 1985 och Bang H, 1987. 
2 Tingsten H, 1923. 
3 Med demokratisk avses här möjligheter till folkstyre i 

en allmän mening. Därmed avses inte den specifikt konstitutio
nella diskussionen av demokrati. 

4 Se Parsons T, 1937 och kritiken av hans teorier, exem
pelvis Elias N, 1989 sid 23-72. 
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Avhandlingen är en empirisk och teoretisk studie av politisk 

institutionalisering. Ett syfte är att studera hur individer i 

tre typer av kommunala förvaltningar organiserar sig för att 

definiera och åtgärda arbetsmiljöfrågor. Ett annat syfte är 

att utveckla en begreppsapparat som möjliggör fältforskning om 

politisk institutionalisering utifrån den valda förändringsan

satsen. 

I avhandlingen används begreppet "politisk" i två betydelser; 

dels för att skilja ut vissa institutioner, dels i analytisk 

mening. Med det senare avses en undersökning av former för 

problemlösning som direkt berör "the authoritative allocation 

of values " i samhället 5. En sådan auktoritativ värdefördel

ning är "politisk" även om etablerade politiska institutioner 

ej är inblandade. 

Begreppet institutionalisering återfinns inte i Svenska Akade

miens ordbok. 6 Där redovisas tre angränsande begrepp: insti

tuera, institut och institution. Instituera översätts bland 

annat med att "inrätta, stifta, grunda". Institut ges två 

skilda betydelser: dels "inrättning, anstalt", dels "sedvana", 

dvs ett återkommande sätt att agera. En institution ges bland 

annat betydelsen "något som inrättats". 

Institutionalisering används framledes som ersättning för in

stitut i betydelsen "sedvana". Därmed betonas processperspek

tivet på organisering av politiskt inflytande i samhällsfrå

gor. Skälet till att inte begreppet "institut" används är att 

det ofta kommit att användas i betydelsen "inrättning" 7. In

stitution kommer framledes att användas i betydelsen "något 

som har inrättats". 

5 Easton D, 1979 sid 350. 
6 Svenska Akademiens ordbok, 1933 sidorna I 871-873. 
7 Se t ex Svenska Akademiens ordlista, 1979 sid 200. 
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En studie av institutionalisering innebär med nödvändighet att 

organisering berörs. Institutionalisering förutsätter en i tid 

föregående organisering av aktörer för att definiera och åt

gärda problem. I avhandlingen avgränsas dock studiet av orga

nisering till dess eventuella betydelse för institutionalise

ring. När människor definierar och åtgärdar t ex arbetsmiljö

problem, vilka konsekvenser får det på redan etablerade in

stitutioners sätt att fungera? Växer nya institutioner fram 

som ersätter eller kompletterar de etablerade? 

I detta kapitel presenteras de övergripande frågeställningarna 

i avhandlingen. I kapitel två behandlas det samhällsproblem 

som valts för att empiriskt studera institutionaliseringste-

mat. En teoretisk referensram för studier av politisk institu

tionalisering diskuteras i kapitel tre, som också omfattar en 

utförlig begreppsgenomgång. I kapitel fyra följer en metoddis

kussion. Urvalskriterier och datainsamling för de empiriska 

studierna presenteras i kapitel fem. 

Presentationen av det empiriska materialet inleds i kapitel 

sex. Där presenteras de dominerande arbetsmiljöproblemen i 

kommunerna idag. I kapitel sju diskuteras framtida problem

bilder samt hur samstämmiga olika aktörers uppfattningar är 

om hur problemen kan lösas. I kapitel åtta analyseras aktörs

konstellationer i arbetsmiljöarbetet. Särskilt intresse ägnas 

företagshälsovården. I kapitel nio diskuteras aktörskonstella

tioner i förhållande till deluppgifter i arbetsmiljöarbetet: 

definiera problem, prioritera lösningar, mobilisera resurser 

och utvärdera resultat. I kapitel tio analyseras den "beroende 

variabeln" i avhandlingen: aktörernas problemspecifika organi

sering för att definiera och åtgärda arbetsmiljöfrågor. Denna 

organisering utgör grund för en diskussion i kapitel elva om 

politisk institutionalisering. Avhandlingen avslutas i kapitel 

tolv och sammanfattas i kapitel tretton. 



4 

VÄLFÄRDSSTATENS KRIS. DEMOKRATI OCH "NYINSTITUTIONALISMEN" 

De övergripande frågeställningarna i avhandlingen gäller hur 

politisk problemlösning organiseras för samhällsfrågor. Har 

t ex etablerade 8 politiska institutioner 9 initiativ, kraft, 

former och legitimitet att fullgöra denna uppgift? Håller 

kanske nya former för problemlösning på att institutionalise-

ras? Konstateras kan att de etablerade politiska institutio

nerna ifrågasätts alltmer, vilket lett till en diskussion om 

"välfärdsstatens" kris 10. 

"Den svenska modellen" har som viktig ingrediens förekomsten 

och betydelsen av aktiva intresseorganisationer, vid sidan av 

de etablerade politiska institutionerna i stat, landsting och 

kommun (pluralism). Om modellens funktionalitet kunde mätas i 

antalet organisationer eller i medlemskap så står den stark. 

Det finns idag ca 145 000 föreningar i Sverige med över 31 

miljoner medlemmar. 11 

Varje organisationsansluten svensk är statistiskt sett medlem 

i minst fyra föreningar. Därav följer dock inte automatiskt 

att dessa, eller de politiska institutionerna, är betydelse

fulla för hur människor löser dagens samhällsproblem. 12 Det 

beror också på hur vitala, internt som externt, dessa organi

sationer och institutioner är. Johan P Oisen uttrycker det som 

att "Et parti.., en organisasjon.. eller en maktstruktur., som 

8 Med det avses formella institutioner som funnits lång 
tid p g a en historiskt sett hög institutionaliseringsgrad. 
Begreppet institutionaliseringsgrad definieras i kapitel 3. 

Dvs i samhället, formellt inrättade och politiskt be
slutande instanser. Exempel på dessa är kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse, landstingsmöte och förvaltningsutskott, riks
dag och regering. Observera att dessa politiska institutioner 
alltid är formella enligt definitionerna i avhandlingen, dvs 
konstitutionellt reglerade. 

10 Se t ex Hjern B 1985, Mishra R 1984 och Oisen J P 1985. 
Diskussionen avser här formerna för samhällets politiska styr
ning, inte enskilda välfärdsprogram i sig. Jämför Petersson O, 
1989 sid 55. 

11 SOU 1987:33, sid 21-22. 
12 Jämför diskussion i Tingsten H, 1923 sid 21. 
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icke tilpasser seg, vil miste sin politiske betydning" 13. 

Shmuel N Eisenstadt skriver: "Hence, the central problem of 

political modernisation is the ability of.. system to adopt 

itself to.. changing demands, to absorb them in terms of po-

1icy-making and to assure its own continuity in the face of 

continuous new demands and new forms of political organisa-

tion" 14. 

I många fall organiserar människor sig även utanför befintliga 

organisationer och institutioner. Paradoxalt nog finns det be

lägg för att ju fler organisationer och institutioner som en

gagerar sig i en verksamhet, desto större är sannolikheten att 

det är formerna för organisering mellan dem som har konsekven

ser för hur samhällsproblem hanteras. 15 Organisering pågår 

fortlöpande, såväl inom, mellan och utom organisationer och 

institutioner. 

Teoretiskt och policy-analytiskt intressanta frågor är hur 

denna organisering sker, vilka konsekvenser den kan tänkas 

få och om dessa är negativa eller positiva för de etablerade 

politiska institutionernas sätt att definiera och åtgärda sam

hällsproblem? Förutsätter inte ett dynamiskt pluralistiskt 

samhälle en fortlöpande omprövning och anpassning av de po

litiska inflytandeformerna? Kan svensk demokrati förstärkas 

genom anpassning till den nyorganisering som sker, genom upp

komst av nya institutioner 16 eller genom förändring av de 

redan etablerade? 

Resonemanget kan exemplifieras på följande sätt. I slutet av 

förra seklet växte socialdemokrati och fackföreningsrörelse 

fram i Sverige. De upplevdes då som ett hot av den tidens 

etablerade organisationer och institutioner. Under 1900-talet 

13 Oisen J P, 1985 sid 9. 
14 Eisenstadt S N, 1962 sid 467. 
15 Jämför diskussion i Hjern B, Porter D 0, 1983. 
16 Jämför t ex Kolam K, 1987 och "lokala organ", dvs 

11 subkommunal a nämnder" (sid 4-5) . 
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har aktörerna i arbetarrörelsen (tillsammans med andra orga

nisationer) varit delaktiga i processen att etablera nya po

litiska institutioner. Många skulle påstå att möjligheterna 

att påverka välfärdssamhällets utveckling breddades i Sverige 

under denna period. 

Men vad talar för att folkrörelsedemokratins framväxt skulle 

vara avslutningen på den politiska institutionaliseringen? Kan 

inte dagens etablerade institutioner utgöra inskränkningar av 

inflytandemöjligheterna så som de gjorde det vid seklets bör

jan? Att inte intressera sig för och studera den fortlöpande 

politiska institutionaliseringen vore att inte intressera sig 

för samhällets möjligheter att generera framtidens demokratis

ka institutioner. 

FÖRHÅLLANDET LOKALT - CENTRALT 

En karakteristik av Sverige under de senaste årtiondena är 

att den lokala nivån ökat i betydelse. 17 Den lokala nivån har 

i allt större omfattning kommit att bära ansvaret för att de

finiera, utföra, fördela och finansiera de värden som skall 

tillgodoses i välfärdssamhället. 18 Under denna tid har även 

försöken till statlig detaljstyrning av kommunerna minskat. 19 

En diskussion om välfärdssamhällets utveckling hör därmed nära 

samman med den lokala nivåns former för politisk kontroll och 

utvärdering av verksamheter. 

17 Hjern B, 1990. Villadsen S, 1986 visar att detta är 
karakteristiskt för hela Norden. Kjellberg F, 1975 menar att 
det gäller för de flesta moderna stater. 

18 Regeringens skrivelse, 1984/85:202 1985. Stat-kommun 
beredningen Ds C 1984:1 och 1984:2. SOU 1985:28 sid 12 och 
Bladh A, 1987. Gidlund J, 1986 sid 53 menar att detta var ett 
av de explicita syftena med den senaste kommunsammanläggning
en. 

19 Se t ex SOU 1985:28 sid 15 och Proposition 1980/81:80. 
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Samtidigt med att den lokala nivåns ansvar ökat har kommuner

na expanderat kraftigt med avseende på personal, ekonomi och 

verksamhet. 20 Kommunen förtjänar ökad uppmärksamhet som en av 

välfärdspolitikens viktigaste lokala förmedlare och som poli

tisk arena för det svenska välfärdssamhällets fortsatta demo

kratiska utveckling. I avhandlingen har därför kommunen valts 

som analysnivå för att empiriskt studera institutionalisering. 

Intresset för kommunen som auktoritativ lokal fördelare av 

värden och för relationen lokalt - centralt (kommun - central

stat) delas av många. Under sjuttio- och åttiotalen har t ex 

kommunalforskningsgruppen, kommunaldemokratiska forsknings

gruppen och stat - kommunberedningen haft relationen stat -

kommun som frågeställning. 21 Intresset har då varit fokuserat 

på de etablerade institutionerna, inte på organisering av sam

hällsproblem. 

Organisering för att lösa samhällsproblem på den lokala nivån 

är inte ett lätt avgränsat studieområde. För att få problem

ställningen hanterbar för empirisk forskning krävs en avgräns-

ning genom ett val av problemområde. I denna avhandling är det 

arbetsmiljöarbetet i kommunerna som valts. 

20 Statistiska centralbyrån (SCB), 1985a tabeller sid 144-
146. 

21 Westerståhl J, 1970 sid 16. SOU 1975:41 samt Ds C 
1984:1 och Ds C 1984:2. Se även Gustavsson A, 1977 sid 16 ff 
och sid 74 ff samt Proposition 1978/79:53. 
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2. ARBETSMILJÖ SOM ETT SEKTORS PROBLEM OCH ETT STATSVETENSKAP

LIGT PROBLEM 

Att studera institutionalisering ur ett processperspektiv 

innebär att intresset fokuseras på hur grupper av individer 

gemensamt definierar och åtgärdar sociala problem. Vare sig 

dessa grupper finns inom, mellan eller utom organisationer och 

institutioner eller arbetar i enlighet med de etablerade or

ganisationernas och institutionernas mål, regler eller proce

durer. Arbetsmiljöarbetet i kommunerna är av flera skäl lämp

ligt för en sådan studie. Detta gjorde att området även togs 

med i en internationellt jämförande studie kallad RASP 22. 

Sedan länge utgör arbetsmiljön ett uppmärksammat "problemom

råde" i Sverige. 23 Genom sin heterogenitet i arbetsuppgifter 

har kommunen ett av de bredaste spektra av arbetsmiljöer som 

går att finna inom en organisatoriskt sammanhållen enhet. Kom

munerna utgör därmed en bra startpunkt för en problemoriente-

rad institutionaliseringsanalys. 

22 RASP (Resource Allocation in Social Policy) var ett 
internationellt komparativt forskningsprojekt, i Sverige lett 
av Benny Hjern. Det inriktade sitt intresse på tre frågeställ
ningar: institutionalisering, resursmobilisering av olika ak
törsgrupper och den lokala nivåns betydelse för välfärdsut
vecklingen. Avhandlingen utgör en vidareutveckling av ett av 
de studerade områdena inom forskningsprojektet. Jämför Hjern 
B, 1990. 

23 Bostedt G, 1989. 
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ARBETSMILJÖARBETETS ORGANISATION 

Arbetsmiljöområdet karakteriseras av en mångnormeringssitua-

tion, dvs ett omfattande och svårhanterligt regelverk av lagar 

och avtal. 24 Antalet lagar, förordningar och avtal rörande ar

betsmiljön utgör en svåröverskådlig massa. Det krävs en betyd

ande arbetsinsats enbart för en översikt av regleringarna 25, 

än mer för att ha allmän kännedom om dessa. Det kan även tän

kas att detalj föreskrifter från olika normkällor kan vara mot

stridiga eller svåra att tolka i förhållande till konkreta ar

betsmil jöproblem. 26 

Steven Kelman har i en studie över den amerikanska motsvarig

heten till det svenska Arbetarskyddsverket (Occupational Safe

ty and Health Administration - OSHA) diskuterat motsvarande 

omfattande regleringssituation i USA. Han skriver: 

"OSHA regulations are voluminous.. They formed a stack 
some six feet high. To be sure, only a minute fraction of 
this stack is likely to be applicable to a given em
ployer, but finding out which fraction is a part of the 
problem.. Even firms that seek voluntarily to comply with 
govermental regulations face the problem of finding out 
about applicable regulations and what they need do to 
comply.» 27 

Arbetsmiljöarbetet ger ett utmärkt tillfälle att studera hur 

problem som "regleras" i omfattande lag och avtalssystem de

finieras och åtgärdas på lokal nivå. Arbetsmiljöarbetet karak

teriseras vidare av att många aktörer med olika funktioner och 

huvudmän är formellt inkopplade i verksamheten. Det ger goda 

förutsättningar att studera om och hur inter-organisatoriska 

nätverk institutionaliseras för olika typer av arbetsmiljö

problem. Organiseringsmöjligheterna är många och omfattande. 

24 Se t ex Pestoff V, 1985. 
25 Se Kelman S, 1981. 
26 Gustavsen B, 1980 och 1988. 
27 Kelman S, 1980, 246-247. 
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Medverkan kan ske av t ex fackligt förtroendevalda med stark 

formell position (given i lag) och av arbetsgivarrepresentan

ter med det yttersta rättsliga ansvaret samt de finansiella 

möjligheterna. Medverkan kan också ske av politiker som för

väntas ge styrningsimpulser och prioritera olika verksamheters 

betydelse i kraft av demokratisk legitimitet. Slutligen kan 

flera olika professionella grupper 28 antas medverka; t ex 

läkare, ingenjörer och övrig personal inom företagshälsovår

den, statligt anställda yrkesinspektörer liksom kommunens 

personaltj änstemän. 

De professionella 

De professionellas roll i arbetsmiljöarbetet är intressant ur 

flera aspekter. De kan studeras utifrån frågan om deras in

flytande på de politiska institutionernas beslut, men minst 

lika intressant är deras inflytande på organiseringen av pro

blemlösning. 29 

Det finns många alternativa definitioner av "professionella". 

Thomas Mathiesen t ex menar att fyra element karakteriserar en 

professionell person: a) trygg distans, b) specialiserad form, 

c) oformellt handlande och d) att de har en vara/ett värde att 

erbjuda. 30 Anders Sannerstedt menar att "Det normala är, att 

man framhåller att en profession förutsätter en långvarig ut

bildning och ett samhälleligt sanktionerat yrkesmonopol11 31. 

Inga Hellberg definierar professioner som "de yrkesgrupper som 

genom ett organiserat strävande tillåts institutionalisera ett 

kunskaps- och yrkesmonopol" 32. 

28 En grupp som ofta antas ha ett betydande inflytande 
över besluten inom sitt verksamhetsområde. Cawson A 1986, 
Hellberg I 1978, med flera. Björkman J W, 1982 ger en översikt 
över fallstudier. 

29 Peterson E A, 1977 och Björkman J W, 1982. 
30 Mathiesen T 1982 sid 53 ff (återgivet i Sannerstedt A, 

1984) . 
31 Sannerstedt A, 1984 sid 234. 
32 Hellberg I, 1978 sid 27. 
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James Björkman menar att en preskriptiv definition är omöjlig, 

men gör en sammanställning av hur begreppet använts i forsk

ningssammanhang. 33 Han urskiljer tre skolbildningar. "The de

finitional school" söker att preskriptivt definiera vem som 

kan göra anspråk på begreppet. "The evolutionary school" menar 

att professionella karakteriseras av vissa ideala egenskaper. 

"The revisionist school" söker fastställa vilka grupper som 

söker använda idealegenskaperna i syfte att få ett större in

flytande. 

Inga Hellberg 34 gör en motsvarande kategorisering mellan "den 

typologiska ansatsen" (motsvarande "the evolutionary school") 

och "den gradualistiska ansatsen" (motsvarande "the revision

ist school"). I det senare fallet kan alla yrken beskrivas som 

mer eller mindre professionella. En professionalitetsskala 

skapas baserat på tester gentemot vissa egenskaper. 

Då en enhetlig definition verkar omöjlig, eller i alla fall 

svår att etablera, någon gradering överflödig med tanke på ut

gångspunkterna i avhandlingen och en diskussion kring begrepp

et inte är av centralt intresse (benämningen fungerar som ka-

tegoriseringsinstrument), så används framledes följande defi

nition. Som professionella inom arbetsmiljöområdet kategori

seras de aktörer som i sin yrkesutövning besitter en speciali

serad teoretisk kunskap, har vissa metoder eller tekniker för 

att tillämpa den, samt hålls samman av en kåranda som härstam

mar från gemensam utbildning och/eller gemensam uppslutning 

kring vissa doktriner. 35 Det betyder att i avhandlingen an

vänds en relativt snäv definition av professionella inom ar-

betsmil jöområdet. 36 

33 Björkman J W, 1982 sid 408-415. 
^ Hellberg I, 1978 sid 20-21. 

Abrahamsson B, 1972 (återgivet i Hellberg I, 1978 
sid 21-22). 

36 Jämför Liukkonen P, 1987. 
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Det finns flera olika professionella grupper i arbetsmiljö

arbetet. Personaltjänstemän och fastighetsingenjörer är två 

exempel. En tredje professionell "aktörsuppsättning" i det 

lokala arbetsmiljöarbete är företagshälsovården (FHV). 

Företagshälsovården - en kort presentation 

Företagshälsovårdens verksamhet tillhör ett av välfärdssam

hällets kärnområden, hälso- och sjukvården. 37 Den skiljer sig 

dock från hälso- och sjukvården, och även många andra verksam

hetsområden, genom att endast i mindre utsträckning ha varit 

föremål för statliga ingripanden och genom avsaknaden av stat

liga program för genomförandet. I en genomgång av företagshäl

sovården har Hans Esping dragit följande slutsats: 

"FHV-systemet.. representerar i flera avseenden en or
ganisatorisk lösning av ett samhällsproblem som skiljer 
sig från vad som har varit vanligt under 60-, 70- och 
80-talen.. Systemet är i sin verkställighetsfas extremt 
decentraliserat och i den omedelbara ledningen demokra
tiskt. . Men själva den grundläggande problemsstruktur 
som skall lösas., är centralt definierad." 38 

Företagshälsovården karakteriseras vidare av att utveckling 

och huvudsaklig expansion har skett under ett sent skede (197 0 

och 80-talen) av välfärdssamhällets framväxt. Under den period 

när frågan om välfärdsstatens "kris" börjat diskuteras. 

Det finns olika huvudmän för företagshälsovård: statliga, kom

munala eller privata. Statshälsan (statens företagshälsovård) 

är nästan uteslutande inriktad på statligt anställd personal. 

Landstingen driver företagshälsovård för egen personal men er

bjuder på vissa orter även extern företagshälsovård. Större 

privata företag och de stora kommunerna driver ofta egen in

37 För en diskussion om hur den sociala acceptansen av 
olika sjukdomar påverkar samhällelig institutionalisering, 
se Johannisson K, 1988. 

38 Esping H 1983, sid 57. 
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byggd företagshälsovård. Den vanligaste organisationsformen på 

den lokala nivån är företagshälsovårdscentraler. De omfattar 

en majoritet av de kommunalt anslutna och utgör ett samarbete, 

i en gemensam företagshälsovårdsenhet, mellan de på orten 

verksamma offentliga och privata arbetsgivarna. 

Företagshälsovårdens tänkta roll är att representera profes

sionell kompetens i arbetsmiljöfrågor. 39 Den stora skiljelin

jen mellan företagshälsovård och allmän hälso- och sjukvård är 

att den förra är kopplad till arbetsplatserna. Vidare skall 

företagshälsovården ha en huvudsakligen förebyggande inrikt

ning och till stor del finansieras av de anslutna företagen 

genom medlemsavgifter. 

Några statliga direktiv, mer än principiella uttalanden om att 

företagshälsovården skall byggas ut och vara förebyggande, 

finns ej. Det är kanske inte heller möjligt med tanke på den 

betydelse partsavtal förväntas ha för verksamhetens innehåll. 

Staten har koncentrerat sina insatser till ekonomiska bidrag 

för företagshälsovårdens medicinska del. Ett nytt statsbi

dragssystem började gälla år 1987. Sedan år 1986 är Yrkes

inspektionen prövningsinstans för företagshälsovårdsenheterna. 
40 

Tidigare regler var utformade så att statliga bidrag betalades 

ut för viss del av företagshälsovårdens medicinska kostnader. 

I det nya statsbidragssystemet utgår ersättning i förhållande 

till det antal personer som är anslutna till företagshälso

vården. Detta system är neutralt i förhållande till lokal in

riktning av företagshälsovårdens service. Den traditionella, 

problemdefinierande rollen för arbetsmarknadens parter, liksom 

kostnadsansvaret, ligger till övervägande del lokalt. Yrkesin

spektionens prövning avser endast om företagshälsovårdsenhet

erna uppfyller partsavtalens krav på yrkesmässig kompetens. 

39 Se t ex Proposition 1984/85:89 sid 1. 
40 Proposition 1984/85:89. 
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Enheterna skall kunna hantera såväl medicinska, tekniska som 

psyko-sociala frågeställningar. 

Sedan början av 1970-talet har antalet kommuner som engagerat 

sig i företagshälsovårdsarbetet ökat mycket snabbt. 41 Därtill 

är en stor andel privat och statligt anställda beroende av 

kommunal medverkan för sin företagshälsovård. Detta p g a att 

kommunerna idag själva är stora arbetsgivare i många, framför

allt små, kommuner. 

Företagshälsovårdens personal representerar professionell kom

petens i det lokala arbetsmiljöarbetet. Huvuddelen har medi

cinsk kompetens. Ofta framhålls medicinsk personal, företrä

desvis läkare, som det bästa exemplet på professionella grupp

ers stora inflytande på såväl politiskt beslutsfattande som 

realiserandet av program. 42 Anders Sannerstedt uttrycker det 

på följande sätt: "Ju mer kvalificerade kunskaper professionen 

besitter, och ju mer expertisfunktionen närmar sig ett kun

skapsmonopol, desto större legitimitet får professionen, och 

desto större blir också politikernas beroende av professionen 

i beslutsprocessen" 43. 

En lika intressant frågeställning är dock specialisternas med

verkan i organiseringen av problemlösning, dvs institutiona-

liseringsaspekten. Studier av arbetsmiljöarbetet ur ett pro-

blemorienterat perspektiv ger underlag för att analysera före

tagshälsovården utifrån denna utgångspunkt. 

41 Svenska Kommunförbundet, 1985. 
42 Se Cawson A, 1986. Hellberg I, 1978 och Björkman J W, 

1982. 
43 Sannerstedt A, 1984 sid 240. 
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Det fackliga deltagandet i arbetsmiliöarbetet 

Förutom de professionella är de fackliga organisationerna en 

intressant aktörsuppsättning i det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljölagen (AML) klargör att arbetsplatser med fler än 

fem anställda skall ha utsedda skyddsombud, valda av de fack

liga organisationerna. 44 Arbetsledare och skyddsombud har att 

samverka på arbetsstället för att gemensamt lösa uppkomna ar-

betsmil jöproblem. I kommunerna finns flera kategorier anställ

da med olika facklig tillhörighet. Det medför att det kan 

finnas flera skyddsombud på arbetsstället med vilka ansvarig 

arbetsledare och enskilda skyddsombud har att samverka. 

Om det finns två eller fler skyddsombud skall, enligt arbets-

miljölagen, den lokala fackliga organisationen utse ett huvud

skyddsombud. 45 Huvudskyddsombudets uppgift är att på arbets

platsen samordna den fackliga organisationens arbetsmiljöarbe

te. Av samma skäl som ovan finns flera huvudskyddsombud ut

sedda. Då kommunen är en stor arbetsplats, uppdelad efter för

valtningar, finns oftast flera huvudskyddsombud per facklig 

organisation. Vid behov kan ett samordnande huvudskyddsombud 

utses för var och en av de fackliga huvudorganisationerna. 

Företag eller organisationer med minst 50 anställda skall ha 

en särskild skyddskommitté. 46 Då kommunerna är stora arbets

givare med heterogen verksamhet har de oftast flera skyddskom

mittéer. Skyddskommittén består av både arbetsgivar- och ar-

betstagarrepresentanter, med de senare i majoritet. Fördelning 

av arbetstagarpartens platser i skyddskommittén sker efter 

fackens medlemsstorlek på arbetsplatsen. En viss minimirepre-

sentation är dock garanterad varje huvudorganisation. 47 I 

SFS 1977:1160 kapitel 6, paragraf 2. 
45 Ibid., kapitel 6 paragraf 3. 
46 Ibid., kapitel 6 paragraf 8. 
47 Svenska Kommunförbundet m fl, Miljö 81, paragraf 8 

anmärkning 1, 1981. 
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skyddskommitté skall olika praktiska skyddsfrågor diskuteras 

liksom formerna för arbetets bedrivande. 

I kommunerna finns även en central arbetsmiljökommitté. Dess 

uppgift är att vara en sammanhållande instans för diskussioner 

om kommunens totala arbetsmiljö. Fördelning av arbetstagarnas 

platser i central arbetsmiljökommitté sker efter de fackliga 

organisationernas medlemsantal. Viss minimirepresentation är 

dock garanterad för varje huvudorganisation. 48 

Som framgår av presentationen finns ett omfattande samord

ningsbehov inom de fackliga organisationerna, likaväl som 

mellan dem och i förhållande till arbetsgivaren och de profes

sionella. De fackliga organisationernas deltagande i arbets-

miljöarbetet är intressant att studera dels utifrån uppgiften 

att kanalisera medlemmarnas behov av arbetsmiljöinsatser, dels 

utifrån deras utbildninginsatser för att stärka arbetstagarnas 

medverkan i arbetsmiljöarbetet. Utgör de fackliga organisatio

nerna en samordningsinstans för att definiera och prioritera 

arbetsmiljöarbetets inriktning och innehåll? 

Arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön 

Den tredje intressanta aktörsuppsättningen i det lokala ar-

betsmil j öarbetet är arbetsgivarna. Arbetsmiljölagen klargör 

att ansvaret för arbetsmiljön åvilar arbetsgivaren. Arbets

tagarorganisationerna skall dock samverka med arbetsgivaren 

för att nå en god arbetsmiljö och arbetstagare skall ta veder

börlig hänsyn och nyttja personlig skyddsutrustning mm. 4 9  

Frågan om vem/vilka som representerar arbetsgivare(n) ur ar-

betsmil jösynpunkt i kommunerna är dock inte alldeles enkel att 

besvara. 

48 Svenska Kommunförbundet m fl, Miljö 81, paragraf 8 
anmärkning 1, 1981. 

49 Se Gullberg H, Rundkvist K I, Starland H, 1978 rörande 
"Allmänna skyldigheter" i arbetsmiljölagens 3:e kapitel. 
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I det kommunala arbetsmiljöavtalet definieras arbetsgivare 

för den kommunala verksamheten som "kommunal myndighet såsom 

nämnd, styrelse, kyrkoråd och förvaltningsutskott" 50. Det be

tyder att det slutliga ansvaret för arbetsmiljön åvilar poli

tikerna, något som också påpekats av Svenska Kommunförbundet 
51. Samtidigt konstateras dock att ansvaret måste kunna över

låtas till arbetsledning, främst förvaltningschef och till 

annan arbetsledning. Det innebär att arbetsledningen, på olika 

nivåer, får en viktig och, ur juridisk synpunkt, ansvarig po

sition. Detta accentueras av att den kommunala organisationen, 

med ett relativt stort antal beslutsnivåer, anses ha ett sär

skilt omfattande behov av delegering. 52 

Det råder viss oklarhet rörande vilka som har ansvar för ar

betsmiljön, troligtvis som en följd av de samverkansambitioner 

som arbetsmiljölagen ger uttryck för. 53 En genomförd SIFO-

undersökning styrker påståendet. Fyrtio procent av de anställ

da tror t ex att det är skyddsombudet som är formellt ansvarig 

för arbetsmiljön på deras arbetsställe, 34 procent anger ar

betsgivaren och 7 procent tror att det är skyddskommittén osv. 
54 

Det finns således ett samordningsbehov även bland arbetsgivar

representanterna i det kommunala arbetsmiljöarbetet. Det for

mella ansvaret behöver tydliggöras mellan dem, de fackliga or

ganisationerna och de professionella. 

I arbetsmiljölagen betonas arbetsledningens arbetsgivaransvar. 

I olika skrifter från Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöfon-

den och parterna på arbetsmarknaden utpekas arbetsledningen 

som en viktig aktör för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det 

50 Svenska Kommunförbundet m fl, Miljö 81, 1981 sid 5. 
51 Svenska Kommunförbundet, 1984. 
52 Strindlund I, 1988 sid 45. 
53 Se bland andra Bostedt G, 1989. 
54 Arbetarskydd 15/1988 sid 4. Undersökningen i sin helhet 

presenteras i Arbetarskyddsstyrelsen 3/88, 1988. 
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märks bland annat i föreslagna rutiner rörande en arbetsmiljö-

frågas gång i företagen/organisationerna. 

Arbetsgivarrepresentanternas deltagande i arbetsmiljöarbetet 

är viktigt att studera med hänsyn till dels deras rättsliga 

ansvar för arbetsmiljön, dels deras uppgifter i resurstilldel

ning för arbetsmiljöinsatser. Har arbetsledare på olika nivåer 

i den kommunala organisationen kunskap om sitt ansvar? Har de 

resurser för insatser och kännedom om behov? 

INSTITUTIONALISERING: EN STATSVETENSKAPLIG PROBLEMSTÄLLNING 

Det kommunala arbetsmiljöarbetet är ett lämpligt problemområde 

för institutionaliseringsanalys. Orsakerna är den kommunala 

heterogeniteten i arbetsuppgifter, "mångnormeringssituationen" 

med ett omfattande regelverk av lagar och avtal samt att många 

aktörer med olika tradition, kompetens och funktioner är in

kopplade i arbetet. 

Att studera arbetsmiljöarbetet utifrån en traditionell stats

vetenskaplig utgångspunkt vore att t ex ta regelverkets sty

rande funktion eller aktörsgruppernas tänkta uppgifter som 

given och låta dessa vara utgångspunkt för analys. Att studera 

arbetsmiljöarbetet utifrån ett institutionaliseringsperspektiv 

innebär att låta organisering kring arbetsmiljöproblem ge 

svaret på vilka funktioner regelverket eller olika aktörs

grupper faktiskt har. Detta ställer dock krav på en begrepps

apparat anpassad till syftet. 
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Begreppet social 55 institution har definierats på många olika 

sätt. 56 Det gäller i såväl ekonomisk 57, sociologisk 58 som 

statsvetenskaplig 59 teoribildning. Inom sociologin täcker be

greppet institution alla former av social problemlösning 60, 

oavsett om det sker inom, mellan eller utom organisationer och 

institutioner. 

Institutionalisering är med denna sociologiska terminologi ett 

begrepp för den process genom vilken organiseringen blir 

"tillräckligt" 61 regelbunden och återkommande för att kunna 

beskrivas som en social institution. Denna begreppsanvändning 

föranleder dock några kritiska invändningar. Hur skall det 

kunna definieras/bestämmas när organiseringen är "tillräcklig" 

för att övergå i en social institution? När institutionalise-

ringen ännu inte är "tillräcklig" för att fylla kriterierna på 

en social institution, vad är den sociala institutionen då? 

Kan inte en social institution med en ännu inte "tillräcklig" 

institutionalisering vara politiskt relevant? 

I statsvetenskapliga framställningar berör denna diskussion 

oftast någon form av institutionella aspekter på demokrati

teori. Den berör antingen hur institutionalisering påverkar 

beslutsprocesser 62 och deras utfall eller hur politiska beslut 

55 Dvs interaktionen mellan två eller flera människor, 
eller grupper av människor. Se Bengtsson M, Hjern B, 1973 sid 
254 och Theodorson G, Theodorson A, 1969 sid 383. 

56 Se t ex Parsons T, 1964 sid 143, Huntington S P, 1968 
sid 9-12, Bengtsson M, Hjern B, 1973, sid 254 och Abercrombie 
N, Hill S, Turner B S, 1988 sid 124. 

57 Neale W C, 1987 sid 1177. 
58 Andersen H, 1989 sid 189. 
59 Bogason P, 1989 sid 219. 
60 Se t ex Huntington S P, 1968 sid 12 definition på in

stitution; "stable, valued recurring patterns of behaviour". 
Det tolkas av Smith R M 1989, sid 91 som att "This definition 
is broad enough to include not only fairly concrete organiza
tions, such as government agencies, but also cognitive struc
tures". Institution som täckande alla former av social pro
blemlösning tycks vara en klassisk sociologisk definition, se 
Theodorson G, Theodorson A, 1969 sid 206. 

61 Abercrombie N, Hill S, Turner B S, 1988 sid 124. 
62 Huntington S P, 1968 sid 9 och Przworski A, 1986 sid 

47-63 menar att institutioner är grunden till all politisk 
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påverkar institutionalisering över tid 63. För dessa fråge

ställningar krävs dels en uppdelning mellan det formella och 

det informella, dels en åtskillnad mellan kollektiv problem

lösning (grupper av individer, samhälle) och övrig problem

lösning (individ och familj). 

I avhandlingen görs en uppdelning mellan organisationer och 

institutioner (oavsett om de är formellt politiska eller ej) 

och institutionalisering/organisering (även kallad sociala 

institutioner 64), se figur 1. Organisationer och institutioner 

är i avhandlingen per definition formellt reglerade. Organise

ring är per definition informell, dvs ej formellt reglerad i 

ett dokumenterat regelverk av något slag. Genom denna uppdel

ning mellan det formella och det informella kan det empiriskt 

bestämmas när institutionaliseringen är "tillräckligt" hög för 

att resultera i en organisation eller institution, dvs genom 

att den formaliseras 65. 

Organisering uppvisar olika institutionaliseringsgrader; 

baserad på dess förmåga att överleva. Institutionaliserings-

graden bestäms i förhållande till organiseringens funktio

nalitet för att definiera och åtgärda samhällsproblem. Om 

organiseringen ej fungerar problemlösande upphör den. Samma 

argumentation om institutionaliseringsgrader kan överföras på 

organisationer och institutioner. De har endast symbolvärde om 

de ej upplevs som funktionella (legitima) för problemlösning. 

problemlösning i ett komplext välfärdssamhälle. 
63 Jämför Oisen J P, 1988 sid 13. 
64 Begreppet social institution används endast i detta 

avsnitt. Det görs som ett försök att återföra terminologin i 
avhandlingen till ett etablerat språkbruk. Med användning av 
begreppen organisering/institutionalisering betonas ett mer 
processinriktat, dynamiskt innehåll. 

65 Med avseende på begreppet formaliserad, jämför diskus
sion i Petersson O, 1989 sid 26. 
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Figur 1. Användning av begreppen formella organisationer och 
institutioner, organisering och institutionalisering. 

Informell organisering/in- Formella institutioner och 
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Grunderna för en begreppsapparat har nu presenterats. Den 

syftar till att diskutera organisering ur ett problemorien-

terat förändringsperspektiv. I nästa kapitel utvecklas be

greppsapparaten, byggd på de distinktioner som gjorts. Hela 

begreppsdiskussionen syftar till att få distinktioner frukt

bara för fältforskning om politisk institutionalisering. Att 

pröva en teori för studiet av politisk institutionalisering 

utgör ett av avhandlingens syften. 
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3. POLITISK INSTITUTIONALISERING - TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Politisk organisering, dvs grupper av individer som regelbun

det och återkommande organiserar sig kring och tar kollektiva 

beslut om samhällsproblem, har förekommit i alla tider och 

samhällen. Människor har kollektivt sökt påverka förhållanden 

i sin omgivning, oavsett om det skett i organisationer eller 

i mer "lösligt" sammansatta grupper av individer. Så även i 

dagens Sverige. Organisering för att definiera och åtgärda 

samhällsproblem sker av aktörer både inom, mellan och utom 

organisationer och institutioner (figur 2). 

Figur 2. Organisationer, institutioner och organisering i 
förhållande till samhällsproblem. 
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Samhällsproblem kan definieras och åtgärdas på olika sätt. 

Genom den formella struktur som en, för ett visst samhällspro

blem relevant, organisation (A) eller institution (B) utgör. 

Genom organisering av aktörer fristående från organisationer 

eller institutioner (C). Genom organisering av enskilda aktö

rer utom och/eller inom relevanta organisationer (E) och in

stitutioner (D), eller mellan dessa (F). 

I föregående kapitel presenterades grunderna för en begrepps

apparat rörande politisk institutionalisering. I detta kapitel 

utvecklas begreppsapparaten. Först diskuteras processen från 

organisering till institution. Därefter diskuteras analys

hjälpmedel för att fastställa graden av institutionalisering. 

En studie av institutionalisering innebär med nödvändighet att 

organisering berörs. Intresset för organisering avgränsas i 

avhandlingen till dess betydelse för institutionalisering. 

FRÅN ORGANISERING TILL INSTITUTION 

Ett problemorienterat institutionaliseringsperspektiv medför 

behov av en teoridiskussion som behandlar hela processen från 

organisering till institution. I samband med detta bör också 

begreppen relateras till varandra. Hur förhåller sig begreppen 

organisering och institutionalisering, organisation och in

stitution definitionsmässigt till varandra? Hur separeras be

greppen sekvensmässigt från varandra i processen från organi

sering till institution? Intresset i avhandlingen fokuseras på 

politisk institutionalisering. Hur fastställs det specifikt 

politiska? 
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Organisering och institutionaliserina 

Institutionalisering förutsätter organisering. Organisering 

kring samhällsproblem kan samtidigt innebära institutionali-

sering, då det kan leda till förändring av, eller skapande av 

nya, institutioner. Det är inte möjligt att preskriptivt av

göra vilken organisering som kommer att leda till bildandet av 

en institution. Det kan endast besvaras i efterhand - histo-

riskt. 66 

Det grundläggande kriteriet för organisering är deltagande. i 

termer av aktörers handlande. 67 Det kan ske i mer eller mindre 

löslig form, vara mer eller mindre formbundet. En organisering 

kan alltså vara mer eller mindre formbunden, utan att den sam

tidigt är formellt reglerad. Detta kan exemplifieras med be

greppen bruk, sedvänja och konvention. Begrepp som, i uppräk

nad ordning, anger en ökande formbundenhet, men som inte i 

något fall avser en formellt reglerad aktivitet. 

Analysen i avhandlingen utgår från att bildningar av aktörer 

för att definiera och åtgärda samhällsproblem kan, om sättet 

att organisera sig blir regelbundet och återkommande, empi

riskt studeras som organisering. Med det avses en process som 

medför ökad institutionaliseringsgrad. 68 Vidare bygger avhand

lingen på antagandet att bildningar vanligen föregår tillbliv

elsen av organisationer och institutioner. 69 Bildning ligger 

sekvensmässigt före organisering, vilken i sin tur föregår 

institutionalisering. De tre begreppen har gemensamt att de 

förutsätter aktörers deltagande, i termer av faktisk handling, 

för sin existens 70, (se figur tre) . 

66 Jämför diskussion om "political modernisation" i Eisen
stadt S N, 1962 sid 466. 

67 Jämför Giddens A, 1979 sid 96 och Lefton M, 1979 sid 
130. 

68 Jämför Berger P, Luckman T, 1979 sid 72. 
69 Jämför Tingsten H, 1923 sid 3-22 och Panebianco A, 

1988 sid 18 samt Downs A, 1967 sid 263. 
70 Se även diskussion hos Eisenstadt S N, 1964 sid 245. 

Institutionalisering är enligt honom en fråga om "förändring" 
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Figur 3. Processansats för politisk institutionalisering 
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Organisationer och institutioner 

Medlemskap och representation är kriterier som möjliggör att 

skilja aktörer i organisationer från dem i institutioner. Or

ganisationer definieras här som individer vilka (ursprung

ligen) gått samman och formellt definierat sin organisation 

genom ett regelverk av något slag. 71 Organisationer är kort

siktigt oberoende av enskilda medlemmar för sin överlevnad, 

dock inte för sin verksamhet. De är formellt reglerade, kan 

upphöra med sin verksamhet och ligga i träda, men fortfarande 

existera formellt. De måste, i juridisk mening, likvideras för 

att upphöra. Grunden för organisationer är det formella med

lemskapet 72. 

Institutioner definieras här som formella instanser känneteck

nade av ett för dem speciellt avsett regelverk. Institutioner 

kan ha särskilt tillsatta individer (t ex tjänstemän) men kan 

även bestå av representanter från en eller flera organisatio

(,fchange") av former för politiskt inflytande, vilket kan 
speglas processmässigt. Detta kan dock göras intentioneilt, 
utan att man för den skull måste diskutera kausala samband, 
Heinrich M, 1964 sid 388. 

71 Det kan också ibland vara formella organisationer som 
bildar en ny organisation, t ex fackföreningar som bildar cen
tralorganisationer som LO, TCO. Medlemsskapskriteriet kvarstår 
då, men avser organisationerna. Se även Back P E, 1967 sid 15-
24 och Etzioni A, 1968 sid 9. 

72 Jämför Lefton M, 1979 sid 130. 
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ner. Institutioner har ofta rollen som beslutsinstanser, ba

serade på representation av individer, en eller flera organi

sationer eller andra institutioner. Även institutioner måste 

formellt, i juridisk mening, likvideras, enligt för dem fast

lagda regler, för att upphöra. 

Institutioner och organisationer är i avhandlingen endast in

tressanta som studieområde i förhållande till problem/avsikter 

hos individer, dvs om de kan visas ha en funktionell roll i 

individers organisering av samhällsproblem. Institutionerna 

inkluderas i analysen genom sin koppling till det (del)system 

av problemlösning i vilket de empiriskt kan konstateras utgöra 

en del. Organisering förekommer definitionsmässigt inte utan 

denna koppling eftersom den alltid förutsätter aktörers hand

lande för att existera. Harold Lasswell uttrycker det som att 

institutionalisering är "patterns relatively specialized to 

the shaping and sharing of a category of values". "Values" 

definieras som "a category of reference to the culminating 

events (outcomes) in the sequence of interaction among the 

participants in a given social context" 73. Denna definition 

utgör grund för "implementation structure"-ansatsen för in

stitutionell policy-analys. 74 

Vad bestämmer det politiska? 

Det finns en skillnad mellan vad som normativt i avhandlingen 

kallas formella politiska institutioner och övriga institu

tioner. Med detta avses att vissa institutioner alltid går att 

referera till som formellt politiskt relevanta. (Om de är fak

tiskt politiskt relevanta för att lösa samhällsproblem är en 

empirisk fråga). Exempel på detta är styrelser och nämnder i 

kommuner, landsting, riksdag och regering m m. Vilka övriga 

institutioner eller organisationer som är eller visar sig vara 

73 Lasswell H D, 1970 sid 9 och 10. 
74 Jämför Hjern B, 1985. 
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politiskt relevanta är en empirisk fråga. De blir politiskt 

relevanta om deras beslut/handlande kan visas återverka på 

eller direkt beröra "the authoritative allocations of values" 
75 för det samhällsproblem som studeras. Därmed kan organise

ring inom såväl "politics and markets" 76 bli av intresse. 

Den politiska relevansen av organisering är också en empirisk 

fråga, beroende på om handlandet kan visas återverka på eller 

direkt beröra den auktoritativa fördelningen av värden för det 

samhällsproblem som studeras. Det finns givetvis organisering 

utan inslag av politisk problemlösning. Detta är då organi

sering (t ex vinterbadaresällskap, kafferastgrupper m m) som 

fyller andra syften för individen (avkoppling, social kontakt 

m m). Teoretiskt kan det även förekomma individuell politisk 

problemlösning som inte leder till institutionalisering. In

dividens agerande resulterar då inte i organisering av andra 

individer för motsvarande eller motstridiga intressen. Något 

exempel på detta har dock inte hittats. 

INSTITUTIONALISERINGSGRADER 

Organiseringen kan uppvisa olika institutionaliseringsgrader, 

vilket återverkar på dess livslängd. Ju högre institutiona-

liseringsgrad desto troligare är det att organiseringen över

går till att bli en institution eller organisation, eller att 

den förändrar/förstärker värden som organisationerna eller in

stitutionerna domineras av. Detta beror på att organiseringen 

blir allt mer uppenbar och viktig (legitim) för deltagande ak

törer, medlemmar i berörda organisationer och/eller represen

tanter för institutionerna genom den ökade institutionalise-

ringsgraden. 

75 Easton D, 1979 sid 350. 
76 Lindblom C E, 1977 och Dahl R, 1985. 
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Om organiseringens institutionaliseringsgrad ökar kan det (men 

det är på inget sätt givet) leda till andra organisationers 

eller institutioners likvidering. Deras uppgift har då över

tagits av organiseringen. Herbert Kaufman hävdar, på basis av 

empiriska studier, att policyförändring är ett skäl till orga

nisationers och institutioners likvidering. 77 Shmuel Eisen-

stadt har en liknande ståndpunkt men menar att två effekter är 

möjliga : 

"the very process of institutionalizing the political 
systems creates the possibility of change - change that 
could be absorbed within the institutional structures as 
well as change that undermined them". 78 

I nästa avsnitt diskuteras hur institutionalisering kan vara 

ett stöd för institutionernas överlevnad. 

Institutionell förändring - exempel från arbetsmiliöområdet 

Diskussionen om likvidering/förändring av organisationer och 

institutioner kan exemplifieras från arbetsmiljöområdet. Ar

betsmiljöns brister ledde tidigt till att skador och dödsfall 

på arbetsplatserna uppmärksammades. 79 Det resulterade i krav 

från flera aktörer på insatser för att förbättra situationen, 

både från organisationer och enskilda individer. 80 En följd 

av detta blev den första arbetsmiljöförordningen år 1852 och 

den första arbetsmiljölagstiftningen, "Yrkesfarelagen", år 

1889. År 1901 beslutades det om ersättning till dem som drab

bats av olycksfall i arbete. En lagstiftning som brukar anges 

som Sveriges första sociallag. 81 

77 Kaufman H, 1976 sid 60. 
78 Eisenstadt S N, 1964 sid 240. 
79 Sverige har haft officiell arbetsskadestatistik sedan 

1906. Den första statistiska undersökningen gjordes dock redan 
1885, Jönsson B, Lyttkens C H, 1981 sid 16. 

80 Delin B, 1981 sid 11 och 16 samt Seilberg H, 1950 sid 
23. 

81 Seilberg H, 1950 och Lohse L, 1963. 
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Regelverkets utbyggnad inom området, kombinerat med upprepade 

krav från Landsorganisationen 82, legitimerade bildandet av en 

institution, Yrkesinspektionen. Dess verksamhet har fortlöpan

de förändrats med avseende på huvudman, problemomfång och 

olika aktörsgruppers formella inflytande. 83 År 1949 bildades 

en ny institution, Arbetarskyddsstyrelsen, som också blev 

chefsmyndighet för Yrkesinspektionen. I samband med detta lik

viderades, bland andra, ett annat ämbetsverk (formell institu

tion) , Arbetsrådet. 84 

Institutionaliserincfsfaktorer med avseende på organisering 

Institutionaliseringsgrader för såväl organisering som för or

ganisationer och institutioner kan diskuteras i förhållande 

till egenskaperna anpassningsförmåga, komplexitet, autonomi 85 

och flexibilitet. Dessa faktorer verkar samtidigt på ett pro

blemområde och kan vara motstridiga. 86 Den totala effekten av 

de olika faktorernas styrka bestämmer institutionaliserings-

graden vid en given tidpunkt. Inledningsvis diskuteras insti-

tutionaliseringsgrad med avseende på organisering, därefter 

för organisationer och institutioner. 

82 Loh s e L, 1963 m fl. 
83 Delin B, 1981 sid 136-137 och Arbetarskyddsverket, 

1965 sid 14-21. 
84 Arbetarskyddsverket, 1965 sid 14-21. Det är möjligt 

att ge fler exempel inom arbetsmiljöområdet där institutionell 
förändring medfört andra institutioners likvidering. 

85 Användningen av dessa tre begrepp har inspirerats av 
Huntington S P, 1968, sid 12. 

86 Här används begreppen med en dikotom uppdelning av dess 
styrka; hög/låg. Denna dikotomi skulle även kunna speglas 
genom begreppsmotsattspar? anpassning - rigiditet, komplexitet 
- enkelhet, autonomi - subordination (Huntington S P, 1968 sid 
13 - 20), flexibilitet - statiskt. 
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Med anpassningsförmåga avses möjligheterna för aktörer att an

passa sina handlingsmönster efter skiftande subjektiva ratio

nalitetsskäl, dvs satisfiering 87, och omkringliggande struk

turella eller strukturerande faktorer som kan påverka. Exempel 

på det senare kan vara kamraters normer, lagstiftning, finan

siella resurser m m. Anpassningsförmåga är en nödvändig förut

sättning för två av de tre övriga institutionaliseringsgrader-

na, autonomi och flexibilitet. 

Med autonomi avses att aktörer intar en fri och obunden håll

ning till strukturella faktorer i omgivningen, att samhälls

problemen kan lösas så funktionellt som möjligt. 88 Sådana 

strukturella faktorer är lagar, inarbetade rutiner m m. Även 

här ger arbetsmiljöområdet bra exempel. Antalet lagar, förord

ningar och avtal rörande arbetsmiljön utgör en svåröverskådlig 

massa. Det krävs en betydande arbetsinsats enbart för en över

sikt av regleringarna och än större arbetsinsats för att ha 

allmän kännedom om dem. Det kan även tänkas att detalj före

skrifter från olika normeringskällor är motstridiga. Då kan 

funktionell problemlösning kräva en subjektiv, situationsbun-

den förenkling av regleringen. Att aktörerna gör sig autonoma 

i förhållande till regleringen för att kunna handla. 

Med flexibilitet avses aktörernas möjligheter och vilja att 

ompröva lösningar för ett problem eller att välja nya problem 
• • • 89 » 

kring vilken organisering sker. Bedömningar av vad som ar 

funktionell problemlösning kan ske på kort och lång sikt och 

behov av taktiska överväganden kan finnas. Olika samhällspro

blem kan ha skiftande relativ betydelse för aktören. Genom att 

acceptera andra aktörers lösningar på ett problem kan möjlig

heterna att få genomslag för en egen lösning i en annan, för 

aktören viktigare, problemställning underlättas. 90 Vidare kan 

87 Simon H, 1971. 
88 För en diskussion om begreppets användning, se 

Petersson O, 1989 sid 82-103 och Dworkin G, 1988. 
89 Se även Premfors R, 1989 sid 96 för en liknande diskus

sion kring flexibilitetsbegreppet. 
90 Se t ex Ingram H, 1977 sid 526, Lindblom C E, 1979 sid 
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en likartad organiseringsprocess uppträda kring flera olika 

samhällsproblem. Därmed kan, för den ursprungliga problem

ställningen, ett nytt samhällsproblem bli ett dominerande in

tresse, och den grund efter vilket subjektiva rationalitets

bedömningar görs av aktörer. 

Med komplexitet avses här problemets inneboende komplexitet, 

vilket gör det lättare eller svårare att lösa. Det mäts genom 

komplexiteten i det sociala interaktionsmönster som organise

ringen av problemet fordrar. 91 Detta ställer olika krav på 

anpassningsförmåga. Med t ex många aktörstyper som deltagare i 

organiseringen kan komplexiteten öka jämfört med om få aktörs

typer medverkar. Organiseringen av arbetsdelningen blir svåra

re. Daniel Mazmanian och Paul Sabatier uttrycker komplexitets

diskussionen i termer av "tractability or solvability of the 

problem(s) addressed by a public policy". De exemplifierar med 

"why was it easier to achive the objectives of the 1966 Voting 

Rigths Act when the implementation of other civil-rights laws 

and court decisions has been so problematic?" 92. För svenska 

förhållanden kan ett problems skiftande komplexitet exemplifi

eras från arbetsmiljöarbetet. Tillgång till personlig skydds

utrustning medför vanligtvis en mindre komplex organisering av 

arbetsdelningen för att "lösa" problemet än fysiska rehabili

teringsinsatser för individer. 93 

523, Barrett S och Hill M, 1984 sid 220 och Majone G, 1986 sid 
445-458. 

91 Se även Petersson O, 1989 sid 51. Denna del utgör 
Samuel P Huntingtons fjärde institutionaliseringsfaktör och 
kallas "coherence". Här används den dock som en del av kom
plexitetsfaktorn . 

92 Mazmanian D A och Sabatier P A, 1981 sid 5. 
93 I SOU 1988:41 skrivs t ex att "Rehabilitering är i dag 

en starkt splittrad verksamhet. Många arbetar med rehabilite
ring, men bristen på samordning gör att samhällets resurser 
inte utnyttjas på bästa sätt" (sid 5). 
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Institutionaliserinasfaktorer med avseende på organisationer 

och institutioner 

Organisationerna och institutionerna kan, i likhet med or

ganiseringen, uppvisa olika institutionaliseringsgrader som 

påverkar deras livslängd, aktivitet och inriktning. Generellt 

kan antas att ju högre institutionaliseringsgrad desto högre 

aktivitet, och troligen längre livslängd, går att förvänta. 

Låg institutionaliseringsgrad medför omvänt en trolig kortare 

livslängd (figur 4). 

Figur 4. Samband mellan institutionaliseringsgrad och livs
längd hos organisationer och institutioner. 
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Institutionaliseringsgraden för organisationerna och institu

tionerna bestäms av samma fyra faktorer som tidigare: anpass

ningsförmåga, komplexitet, autonomi och flexibilitet. Dess 

konsekvenser är dock mer lång- än kortsiktiga än vid organise

ring. Genom att organisationer och institutioner har en for

mell reglering som bas för sin existens, finns ett "struktu

rellt motstånd" mot snabb förändring eller mot att upphöra. 94 

Det strukturella motståndet kan även visa sig på annat sätt, 

t ex genom att organisationer och institutioner söker ändra 

sin omgivning snarare än att anpassa sig till dem. 95 Vidare 

kan förväntas att ju längre och starkare socialisationsprocess 

som pågått av institutionens representanter eller organisatio

94 Selznick, P 1968. 
95 Nyström, P och Starbruck W, 1981. 
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nens medlemmar, desto hårdare är det strukturella motståndet 

mot förändringar. 96 Större handlingsutrymme i val av funktion 

kan också tänkas medföra kraftigare motstånd. Slutligen kan 

även större komplexitet i inter-institutionella/organisato-

riska nätverk av ömsesidiga beroenden ("järntrianglar") med

föra större strukturellt motstånd. 97 

Flexibilitets- och autonomifaktorerna (anpassning) är sär

skilt intressanta att diskutera för institutionerna. Detta hör 

samman med vad som formellt bestämmer befintliga institutio

ners "arbetsfält". 

Formella institutioner, t ex en myndighet, ges ofta besluts

kompetens inom avgränsade problemområden. Därigenom ges in

stitutionen ett "arbetsfält" för vilken den ansvarar. Idealt 

antas därmed att konflikter kan undvikas mellan olika institu

tioners beslutskompetens. 98 Ansvarsutkrävande och kontroll 

underlättas därigenom. Den svenska uppdelningen av statliga 

institutioner och program är bra exempel på detta. Arbetsmark

nadsdepartementet och socialdepartementet ansvarar för olika 

delar av välfärdspolitiken och finns representerade centralt, 

regionalt och lokalt. 

I ett välfärdssamhälle, med fortgående förändring av sociala 

problem och/eller värden i politiken, utsätts denna sektorise-

ring för stora påfrestningar. 99 Då institutionens existens är 

formellt given och dess arbetsfält begränsad, kan den försöka 

öka sin flexibilitet. Institutionen försöker påvisa sin legi

timitet genom att ta sig an nya problem, kanske i "kamp" med 

andra institutioner eller ny organisering. Den försöker däri

genom vidmakthålla eller öka sin institutionaliseringsgrad. 

96 Oisen J P, 1988 sid 25. 
97 Oisen J P, 1988 sid 18. 
98 Jämför Huntington S P, 1968 sid 20. 
99 Jämför diskussion i White P, Levine S, Vlasak G 1980, 

sid 186. 
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Shmuel Eisenstadt 100 har utförligt diskuterat flexibilitets

aspekten. Han skriver: "each such structure, once institutio

nalized, creates its own boundary-maintaining mechanism, its 

own directions of change, and its potential for further deve

lopment or for breakdown and regression" 101. Hur kan då in-

stitutionaliseringsprocesser utanför de formella strukturerna 

förklaras? Eisenstadt förtydligar utgångspunkterna i avhand

lingen på följande sätt: 

"the institutionalization of a social order congruent 
with the new range of problems, is not necessarily given 
in the process of differentiation." ... "the creation 
of new institutional structures depends heavily of the 
"push" given by various., groups or personalities and 
that the routinization.. is critical for the crystalliza
tion and continuation of new institutional structures." 

I sin förlängning innebär argumentationen att den institutio

nella ramen kring samhällsproblem kan förväntas förändras sett 

över tid. Dagens organisering (och därigenom institutionalise-

ringsprocesser) är måhända morgondagens etablerade politiska 

institutioner. Eller, för att uttrycka det med Eisenstadts 

ord: 

"Our major point is that the institutionalization of any 
social system - be it political ..- creates in its wake 
the possibilities for change. The process of institu
tionalization is the organization of a .. differentiated 
behaviour oriented to the solution of certain problems 
inherent in a major area of social life." 103 

Samuel Huntington menar att organisationers eller institutio

ners anpassningsförmåga kan mätas i funktionella termer. Som 

exempel nämns att anpassningsförmågan är låg när "the domina

ting orientation of leaders and members shifts from the im-

100 Eisenstadt S N, 1964 sid 376. Han gör det i termer av 
"differentiation". 

101 Eisenstadt S N, 1964 sid 381. Se även Meyer J, Rowan 
B, 1977 sid 349. 

102 Eisenstadt S N, 1964 sid 384. 
103 Ibid., sid 235. 
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piementation of the values the organization is taken to repre

sent.., to maintaining the organizational structure as such, 
• • • • i rj/ 

even at the loss of the organization's central mission" . 

Nils Brunsson 105 har en motsvarande argumentation. Han menar 

att det kan föreligga skillnader mellan de värden som organi

sationer bygger på, och de värden som organisationens indivi

der omfattar. Den "sociala strukturens" värden i organisatio

nen och organisationens värdestruktur, representerade av dess 

ledande företrädare, överensstämmer inte. En legitimitetskris 
1 HA • • kan uppstå. Enligt Brunsson kan "starka skillnader mellan 

social struktur och värdestruktur .. förebåda förändring. När 

organisationer inte passar oss längre kan vi ibland förändra 

eller byta ut dem" 107. Institutionaliseringsgraden avgör om/ 

när förändring av värden sker i organisationen och/eller in

stitutionen eller om en ny organisation föds. 

Institutionaliseringsgraden kan därmed sägas ha tre tänkbara 

konsekvenser för organisationer och institutioner. Den kan öka 

organisationens eller institutionens legitimitet eller föränd

ra de värden de domineras av. Den kan slutligen innebära att 

organisationens eller institutionens legitimitet är låg och 

att dess funktion ersätts med andra (nya) organisationer och 

institutioner. 

En sammanfattande diskussion 

I föregående kapitel presenterades grunderna för en begrepps

apparat rörande politisk institutionalisering. I detta kapitel 

har begreppsapparaten utvecklats vidare. Några centrala be

grepp i avhandlingen har relaterats till varandra och till den 

104 Huntington S P sid 16. Jämför även Weick K, 1976 sid 7 
och diskussionen om "loosely and tightly coupled systems". 

105 Brunsson N, 1983. 
106 Jämför Petersson 0, 1989 sid 139. 
107 Brunsson N, 1983 sid 159-160. 
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process som institutionaliseringstemat förutsätter. Organise

ring föregår institutionalisering som föregår bildande av or

ganisationer eller institutioner. Organisering/institutionali-

sering bygger på aktörers deltagande för sin existens. Orga

nisationer bygger på medlemskap, institutioner på represen

tation. 

Såväl organisering/institutionalisering som organisationer och 

institutioner uppvisar olika institutionaliseringsgrader bero

ende på funktionalitet för problemlösning. Institutionalise-

ringsgrad analyseras empiriskt med hjälp av fyra begrepp: an

passning, autonomi, flexibilitet och komplexitet. Avhandlingen 

är en empirisk och teoretisk studie av politisk institutiona

lisering. I avhandlingens avslutande kapitel visas teoribe

greppens användbarhet för analys av empiriskt material. 

Att studera arbetsmiljöarbetet utifrån ett institutionalise-

ringsperspektiv ställer krav på den teoretiska begreppsapparat 

som används. Det ställer också krav på en anpassad metodansats 

för insamling och analys av empiriskt material. En sådan 

metod, 11 implementation structure"-ansatsen, presenteras i 

nästa kapitel. 
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4. POLICYANALYS SOM IMPLEMENTATIONSFORSKNING 

Policyanalys kan användas som samlingsbegrepp för en forsk-
• . . • . • • 108 ningsinriktnmg där implementations forskning ar en ansats. 

Policyanalysen har, likt implementationsforskningen, uppmärk

sammats mycket under de senaste årtiondena. Därmed inte sagt 

att den representerar ett fält som aldrig tidigare studerats. 

Det nya med policyanalysen är snarare att den "definierar och 
• 109 avgränsar ett nytt perspektiv" 

Det finns inte någon enhetlig uppfattning om vilka kriterier 

som avgränsar implementationsforskning i förhållande till 

övriga forskningsinriktningar inom området policyanalys. 110 

Ur ett top-down-perspektiv har ofta forskning om genomförande

fasen av t ex ett program likställts med implementationsforsk

ning. 111 För andra ansatser är implementationsforskningen ett 

perspektiv på policyforskning, ett sätt att studera policy-

processer. Den berör då såväl programformulering som genomför-

ande. 112 

108 Se Hogwood W, Gunn L, 1984 sid 12-31 och 196-218 för en 
allmän kategorisering, notera särskilt sid 29. 

109 Premfors R, 1989 sid 15. 
110 För en en översikt, se Hogwood B, Gunn L, 1984 t ex sid 

26-31 och Ham C, Hill M, 1984 sid 1-21. m • • • Se t ex Wildavsky A, 1979. Sabatier P och Mazmanian D, 
1980. Lundkvist L, 1987b. Lundberg L, 1982. Barrett S och Fudge 
C, 1981 sid 29. Rothstein B, 1986 sid 50 och Premfors R, 1989 
sid 122. 

112 Se Hjern B, Ì987, Hogwood B, Gunn L, 1984 och Elmore R, 
1978. Jämför vidare Majone G och Wildavsky A, 1979. 
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IMPLEMENTATIONSFORSKNING. EN KORT ÖVERSIKT 

Begreppet implementation, liksom hela området implementations-

forskning, har uppmärksammats under de senaste decennierna. 

Allmänt dateras genombrottet till 1973 med Jeffrey Pressman 

och Aaron Wildavskys bok "Implementation" 113. Implementations-

forskningen tog upp en gammal frågeställning till förnyad 

prövning; dvs "how well does the body politic link good rep

resentation of societal aspiration (politics) with their 

effective realization (administration)" 114. 

Det finns ingen enhetlig och/eller allmänt accepterad defini

tion av implementationsforskning. 115 Ett flertal ansatser och 

begreppssystem förekommer. 116 Några försök till sammanfatt

ningar av olika ansatser inom området har dock gjorts. 117 

Nedan presenteras en sådan. 

Ett försök att med typologier ge en översikt av området görs 

av Richard Elmore 118. Han utvecklar "four organizational 

models representing the major schools of thought that can be 

brought to bear on the implementation problem". Dessa återges 

nedan med en tolkning av deras innebörd. 

"The system management model" representerar den traditionella 

rationalistiska traditionen inom policyforskningen. Auktorita

tiva beslutsfattare fastställer mål. Uppgiften för företagens 

113 Pressman J, Wildavsky A, 1973. 
114 Hjern B, 1987 (a) sid 2. 
115 Brewer G, deLeon P, 1983 sid 287. 
116 Några exempel är Mazmanian D A och Sabatier P A, 1981. 

Dunsire A, 1978. Williams W, 1980. Bardach E, 1977. Pressman L 
och Wildavsky A, 1973. Hjern B, 1985. Elmore R, 1978. Lipsky M, 
1980. Barret S och Fudge C, 1981. Berman P och McLaughlin M W, 
1975. Ingram H, 1977. Lindblom C E, 1959. Etzioni A, 1968. 
Jenkins W I, 1978 samt Majone G, 1986. 

117 Se bland andra Elmore R, 1978. Hjern B, 1985. Hogwood B, 
Gunn L, 1984. Lane J E, 1983 och 1988. Municio I, 1982. Van 
Meter D och Van Horn C, 1975. Sabatier P, 1986a. Winter S, 1987. 
Premfors R 1981. Se dock särskilt OfToole L, 1986. 

118 Elmore R, 1978. 
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eller organisationens anställda är att optimalt uppnå målsätt

ningarna. Den formella organisationsstrukturens handlingar för 

att uppfylla målen står i focus för studiet. 

"The bureaucratic process model" har en sociologisk ingång och 

studerar samspelet mellan regler och handlingsutrymme för ad

ministratörer. Även här är målen fastställda av auktoritativa 

beslutsfattare och den formella organisationsstrukturens hand

lingar står i focus. Skillnaden från föregående modell är att 

här antas att målen ibland måste tolkas av aktörer och att 

genomförandefasen ställer krav på ett varierat handlande för 

att måluppfyllelse skall bli så hög som möjligt. Frågan är hur 

regelverket skall utformas för att minimera det diskretionära 

handlingsutrymmet. 

Med "The organizational development model" koncentreras in

tresset på konflikten mellan individers behov och organisa

tioners krav. Modellen antar att det förekommer konkurrerande 

måluppsättningar, dvs mellan aktörernas subjektiva uppfattning 

av hur organisationens syften skall uppfyllas respektive mål 

fastställda av organisationernas auktoritativa beslutsfattare. 

Aktörernas handlande relaterat till organisationernas krav är 

här focus för studiet. 

I "The conflict and bargaining model", slutligen, intresserar 

man sig för hur individer med olika (motstridiga) intressen 

kan förenas runt gemensamma uppgifter. Här är målen desamma 

som den subjektiva rationaliteten hos aktörerna och organisa

tionsstrukturen antas inte alltid vara given. 
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POLICYPROBLEM OCH SOCIALA PROBLEM 

Implementationsforskning kännetecknas av att den sysslar med 

policyanalys. Att definiera begreppet policy har av många upp

levts som svårt 119, ibland till och med som omöjligt 120. De 

flesta verkar dock kunna ansluta sig till att "policy is a 

course of action intended to accomplish some end" 121. Den de

finition som används i avhandlingen täcks också in av detta. 

Policy definieras som "en eller flera idéer samt försöken att 

skapa institutionella arrangemang för att förverkliga dem" 122. 

I avhandlingen används därmed en kontextuell och problemorien-

terad forskningsansats. 123 Policyanalys blir då "systematiska 

ansträngningar att studera och definiera sådana idéer och in

stitutioner, vilka upprätthåller eller ökar tillförlitligheten 

i att avsedda effekter uppnås; att policyproblem angrips 

effektivt" 124. 

För att studera policyprocesser i samhället används här ett 

policyproblem 125 som utgångspunkt. "Policyproblem" är ett ana

lytiskt begrepp, använt för att studera institutionalisering, 

inget problem i sig. Policyproblemet är en "frågeställning" 

vilken besvaras genom att studera institutionaliseringspro-

cesser. Denna avhandlings policyproblem är: Hur skapa en bra 

arbetsmiljö för kommunalt anställda? 

119 Barret S and Hill M, 1984. 
120 Wildavsky A, 1979 (i Ham C, Hill M, 1984 sid 3). 
121 Heclo H, 1972 sid 84. 
1?? • • Se Hjern B, 1985. Ett liknande resonemang förs av Heclo 

H, 1972 sid 84 och Lindblom C E, 1959. 
123 Lasswell H D, 1970 sid 11. 
124 Hjern B, 1985, sid 6. 
1?c J ' ' , 

Se Hjern B, 1985. Sabatier P A, 1986b, en av de oftast 
refererade representanterna för en top-down-approach i policy-
forskning, skriver följande om implementationsforskningens fram
tid: "Rather than start with a policy decision and then examine 
its implementation, it is probably preferable to begin with a 
policy problem and then examine the variety of actors actually 
and potentially involved in addressing it" (sid 322). 
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Policyproblem är inte detsamma som sociala problem, dvs pro

blem i verkligheten upplevda av relevanta aktörer. 126 Det är 

dock inte hanterbart utan empiriskt innehåll av de sociala 

problem varigenom det får sitt innehåll. Policyproblemet kan 

alltså innefatta ett eller flera konkreta sociala problem. De 

sociala problem, som aktörer organiserar sig för att lösa, 

blir den empiriska bestämningen och begränsningen av policy

problemet. De sociala problemen definieras av vad relevanta 

aktörer anser vara problem. Utifrån angivna sociala problem 

kan organiseringen och dess effekter bestämmas. 

Policyproblem och offentliga program måste också begrepps-

mässigt hållas isär. 127 Lösandet av ett policyproblem kan 

beröra eller återverka på ett flertal olika offentliga pro

gram. Separationen mellan begreppen är viktig med den defini

tion av policy som gjorts tidigare. Programmen kan, i likhet 

med institutioner och organisationer, vara beslutade (existe

ra) utan att för den skull påverka de avsedda problemen i 

samhället. Policy, enligt den definition som används i av

handlingen, kräver däremot att någon praktiskt hanterar sam

hällsproblem. 

Formella politiska beslut utmynnar i lagar, anvisningar, 

statsbidragsbestämmelser etc. Detta är politikens dokumen

terade resultat, dess ideér och program (output). Programmen 

kan ses som den institutionaliserade formen av politisk vilja 

med vidhängande normsystem, organisation och resurser, men 

säger föga om huruvida de är, eller har varit, del av policy-

126 Med problem avses diskrepansen hos en individ mellan ett 
önskat förhållande och ett upplevt förhållande. Med samhälls
problem avses problem som berör två eller flera individer i ett 
samhälle. Problem i samhället kan därmed utgöras av endera pri
vata problem eller samhällsproblem. Privata problem studeras 
inte här då intresset är institutionalisering. Sociala problem 
används som benämning på de problem som definierar policyproble
met. 

127 Jämför Heclo H, 1972 sid 8. 
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128 , processer. Den politiska viljeyttringen bakom ett program 

kan ursprungligen ha en "policybas" enligt den definition av 

begreppet policy som används i avhandlingen. Aktörers organi

sering har resulterat i institutionella former att förändra 

samhället. Det avsedda resultat som programmet representerar, 

eller vad programmet faktiskt leder till, behöver dock för den 

skull inte vara liktydigt med den förändring som den ursprung

liga organiseringen avsåg att nå. 129 

Policy skapas när människor handlar i avgränsade situationer 

och kan inte direkt härledas ur offentliga dokument. 130 Med 

denna utgångspunkt är policystudier ex post studier, dvs deras 

resultat studeras "i efterhand". Ansatsen är därmed även des

kriptivt analytisk. Diskussionen kan sammanfattas enligt 

nedanstående (se figur 5). 

Policyproblemet omfattar ett eller flera sociala problem som 

definieras och åtgärdas av aktörer. Organiseringen kan be

skrivas i termer av implementationsstrukturer. Samtidigt kan 

offentliga program återfinnas med uppgift att behandla de 

definierade sociala problemen. 

Inom arbetsmiljöområdet finns t ex flera olika program. I 

implementationsstrukturerna kan såväl programaktörer, i av

handlingens fall t ex yrkesinspektörer, som övriga relevanta 

aktörer ingå. Resultatet av aktörernas definition av och åt

gärder för att lösa de sociala problemen blir policy inom 

området. Denna policy behöver inte, men kan visa sig vara, 

liktydig med programmens idéer och organisation. 

128 Se Hull C, Hjern B, 1987 samt Gustafsson G, 1987 sid 85 
för empiriska resultat som stödjer påståendet. Se även Sabatier 
P A, 1986b sid 321, Rothstein B, 1986 sid 207 och diskussion i 
Löwstedt J, 1989 sid 38-39. 

129 Se även Oisen J P, 1978 sid 39. 
130 Simon H, 1971 och Lindblom C E, 1959 visade svårigheterna 

med att definiera och mäta policy utifrån fastslagna dokumente
rade målsättningsparagrafer. Lewin L, 1988 tar upp motsvarande 
aspekter men på ett mer principiellt plan. 
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Figur 5. En schematisk framställning av föregående text 

Policyproblem 

Sociala problem 

i i 
Implementationsstrukturer 

(Organisering) 

-> 

-> 

-> 

POLICY = 
ideér + organisering 

Programaktörer 

Program 

PROBLEMORIENTERAT AKTÖRSPERSPEKTIV 

Diskussionen i avhandlingen förs utifrån ett individperspek

tiv; endast individer som aktörer "har medvetenhet och hand

lingsförmåga" 131. De handlar 132 utifrån subjektivt rationella 

utgångspunkter 133 därför att målen för arbetsmiljöarbetet är 

131 Lundkvist L, 1984. 
1"7-> , * , , 

Med handling avses har faktisk handling, att medvetet 
agera/åtgärda. 

33 "Economic man"-teorins användande av "Public choice" 
utgångspunkterna (vilket av Mueller D C, 1979 presenteras som 
"the application of economics to political science") innebär 
att individens rationalitet mäts i termer av individuell nytto
maximer ing. Jag delar inte denna tolkning av rationalitet och 
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många och mångtydiga och att information om samtliga möjliga 

handlingsalternativ saknas. 134 

Detta analytiska val har också empiriska grunder. En problem-

orienterad ansats för att studera arbetsmiljöorganisering 

måste med nödvändighet fokusera individer. Det är individer 

som upplever arbetsmiljöproblem och endast i förhållande till 

individer kan arbetsmiljöfrågor uppfattas som problem. En 

fallfärdig byggnad utgör exempelvis inget arbetsmiljöproblem 

förrän den avses att användas för, alternativt redan används 

som, lokal i vilket arbete utförs av individer. Vidare är det 

endast individer som kan åläggas juridiskt straffansvar för 

arbetsmiljö (miss) förhållanden. 135 

Organisationen eller institutionen som handlande (dvs praktisk 

handling) aktör avvisas. 136 De kan däremot utgöra en legitime

rande faktor för individer att agera, ge ramar för individens 

subjektiva handlande och påverka hans bedömning av vad som är 

det mest rationella handlandet (socialisation). 137 Organisa

tionen eller institutionen kan också påverka omgivningens upp

ansluter mig till Simon H, 1971 och "bounded rationality" samt 
Sen A, 1977 och hans resonemang om "commitment". Se även March J 
G, Olsen J P, 1979 sid 15 och Kelman S, 1987 för kritik av 
"economic man"-antagandet inom statsvetenskapen. 

134 För en vidare teoretisk diskussion, se Simon H, 1971 
och Lindblom C E, 1959. Jämför diskussion i White P, Levine S, 
Vlasak G, 1980 sid 185. Hjern B, 1978 diskuterar utförligt 
Simons rationalitetsbegrepp i förhållande till implementations-
forskning. Notera även den Weberska distinktionen (Boglind A, 
Lindskoug K, Månsson P, 1986) där den subjektiva rationaliteten 
kan delas upp mellan värderationalitet och målrationalitet. Det 
värderationella handlandet kan ur målrationell synpunkt te sig 
irrationellt. 

135 SOU 1988:3 sid 15. 
136 För en diskussion om aktör-struktur-perspektiv i samband 

med statsvetenskaplig forskning, se Lundkvist L, 1984, Rothstein 
B, 1988 samt Fielding H G, 1988. 

137 Jämför Giddens A, 1981, Lukes S, 1977 och Boland L, 
1979. Med socialisation avses här "en överföring till individen 
av för gruppen eller samhället betydelsefulla attityder, värde
ringar, kunskaper, färdigheter etc genom en process av social 
interaktion där individen lär sig gruppens kultur och sin roll 
i gruppen". Bengtsson M, Hjern B, 1973 sid 255. Se äver Aber-
crombie N, Hill S, Turner B S, 1988 sid 231. 
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fattning av handlingsutrymme. Utgångspunkterna kan samman

fattas på följande sätt: 

"..social scientists should build their theories upon 
foundations which view social reality as being socially 
constructed, socially sustained and socially changed. In 
other words, ..to place man as a social actor at the 
center of the stage, insofar as the analysis of social 
phenomena such as organisations are concerned." 138. 

Det är handlingen som enligt detta synsätt definierar den 

sociala verkligheten. Men även om detta är grunden för för

ståelse av den sociala verkligheten så förenas individ och 

strukturperspektivet: 

"Meanings are given to men by their society. Shared ori
entations become institutionalised and are experienced by 
later generations as social facts.. While society defines 
man, man in turns defines society. Particular constella
tions of meaning are only sustained by continual re
affirmation in everyday actions." 139 

Det individuella mänskliga handlandet konstituerar samhället, 

men detta handlande styrs/begränsas av den socialisationspro-

cess människan genomgått. Människan skapar sin verklighet 

genom social interaktion med andra individer. Det gäller för 

forskaren att förstå den mening individerna lägger i sina 

handlingar och som de förknippar med andra individers hand

lande. 140 

Analysenheten i avhandlingen, implementationsstrukturen, fram

kommer som en grupp av individer vilka definierar och åtgärdar 

ett policyproblem. Aktörsperspektivet är nödvändigt för in

riktningen att studera politisk institutionalisering utifrån 

en problemorienterad utgångspunkt. Organisering rörande poli

cyproblem görs inte av strukturer utan av individer/aktörer. 

138 Burrell G, Morgan G, 1979 sid 196 i en presentation av 
Silverman D. 

139 Silverman D, 1970 sid 127. 
140 Därigenom skulle den subjektiva rationaliteten bestäm

mas i ett socialt sammanhang. Hjern B, 1978 sid 16-18 diskuterar 
detta och benämner det "sanctioned rationality". 
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TEORETISK TRADITION I STUDIET AV POLITISKA INSTITUTIONER 

I avhandlingens inledande kapitel har nu teoretiska, begrepps

liga och metodologiska ansatser för studiet av politisk in-

stitutionalisering presenterats. Hur förhåller sig detta till 

annan forskning inom området? 

James G March och Johan P Oisen har i en artikel analyserat 

den teoretiska tradition som karakteriserat studier av poli

tiska institutioner inom statsvetenskapen sedan 1950-talet. 

De menar att denna tradition kan sammanfattas i fem perspek-

tiv. 141 

Ett kontextuellt perspektiv, dvs att se politik som en in

tegrerad del av samhället. Ett reduktionistiskt perspektiv, 

dvs att se politiska fenomen som aggregerade konsekvenser av 

individuellt handlande. Ett utilitaristiskt perspektiv, dvs 

att se handlingen som en konsekvens av en kalkylerad indivi

duell nytta 142. Ett funktionalistiskt perspektiv, dvs att se 

historien som en mekanism för att uppnå jämvikt i samhället. 

Ett instrumentalistiskt perspektiv, dvs att se politiskt 

beslutsfattande och fördelningen av värden som det centrala 

intresset för det politiska skeendet. 

De definitioner som gjorts och de utgångspunkter som valts i 

avhandlingen ansluter till fyra av de fem perspektiven ovan. 

Det som skiljer är att här inte finns något antagande om 

utilitarism. Frågeställningen om de grundläggande motiv som 

styr den subjektiva rationaliteten hos aktörerna är intressant 

men inte nödvändig att besvara för den typ av policyanalys som 

avhandlingen exemplifierar. Diskussionerna i avhandlingen 

utgår vidare från ett konfliktperspektiv 143 i synen på poli

tisk institutionalisering. Valet mellan konflikt- eller kon-

141 March J G och Oisen J P, 1983 sid 2-3. 
142 Lewin L, 1985 sid 195. 
143 Allardt E, 1967. 
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sensusperspektivet diskuteras dock inte vidare. Det kommer att 

bli föremål för en separat analys vid ett senare tillfälle. 

James G March och Johan P Olsens fem sammanfattande perspektiv 

tjänar som kategoriseringsinstrument. En genomgång av olika 

forskningsansatsers definition och användning av begreppen 

skulle dock visa på skillnader. Ätt t ex studera institutiona-

lisering kan ske med utgångspunkt från de redan etablerade 

organisationerna och/eller institutionerna eller, som i av

handlingens fall, utifrån organisering för samhällelig pro

blemlösning av såväl formella som informella grupperingar. 

Skillnader föreligger även avseende val av fältforskningsan-

sats och om intresset fokuseras på att förstå eller kausalt 

förklara institutionalisering. 144 Vidare kan, grovt förenklat, 

analysmodeller inom policyforskning delas upp i två grupper: 

den normativa (rationalistiska) beslutsmodellen och olika de

skriptiva ansatser. 145 Denna uppdelning bygger på en viktig 

skillnad i utgångspunkt, skillnaden mellan "bör" (normativt) 

och "är" (deskriptivt) . 146 

Den rationalistiska analysmodellen är intressant som teoretisk 

modell i en "böra"-diskussion. 147 Frågan är bara hur vi skall 

kunna förflytta oss från "grossly incomplete analysis" mot 

"synoptic analysis" 148 så att forskningen kan lämna bidrag 

till ambitionen av att fördjupa det demokratiska inflytandet. 

144 För en presentation av avhandlingens vetenskapsteore
tiska antaganden se Bostedt G, 1990. 

145 Se t ex Winter S, 1987, Scharpf F W, 1978 samt Smith G, 
May D. 1980. 

f46 Lindblom C E, 1979. 
147 Smith G, May D, 1980 sid 159 menar att "whereas incre

mental ist models may perform an explanatory function, rationa
list models are largely confined to an prescriptive role". 

148 Lindblom C E, 1979 sid 518. 
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Det finns en viktig skillnad mellan "böra" (normativ diskus

sion) och "varat" (deskriptionen) . 149 "Varat" kan ge oss in

formation att vidmakthålla och utveckla demokratiska inflytan

demöjligheter i välfärdssamhället genom att förse oss med in

formation om policyprocesser, deras initiering och genomföran

de. 150 I denna avhandling förs diskussionen först utifrån 

möjligheten att kunna förstå "vara"-aspekter, dvs hur policy-

processer skapas och vilka aktörer som har inflytande på 

detta. "Böra"-aspekter läggs sedan på resultatet. 

Att välia metodansats 

Det finns många sätt att studera samhällsprocesser. En ut

gångspunkt eller en metod kan sällan göra anspråk på att vara 

den "rätta". Hur forskaren väljer att bedriva sin forskning är 

en fråga om subjektiva val, givet vissa metodologiska grund

krav. Det är ett val av perspektiv, vilken "bergstopp man vill 

titta ut från" och åt vilket håll man väljer att se. Hogwood 

och Gunn uttrycker det som att vi "create reality rather than 

simply observe it". De menar att val av modeller/metoder är 

"conceptual lenses through wich we view our world and tries to 

make sense of it" 151. 

Jan-Erik Lane 152 har uttryckt en motsvarande ståndpunkt av

seende policyforskning. Han skriver "The search for one true  

approach to the public policy process is a venture bound to 

fail". Forskaren har att välja metod efter vad han avser att 

studera och vilka utgångspunkter som valts. Olika metoder har 

olika problem/förtjänster. 

149 Jämför diskussionen hos Scharpf F W, 1978 om den pre-
skriptiva och positiva ansatsen, och behovet att förena dessa. 

150 Jämför diskussion i Weick K, 1976 sid 6. 
151 Hogwood W, Gunn L, 1984 sid 42. 
152 Lane J E, 1988 sid 71. 
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I avhandlingen har ett deskriptivt analytiskt perspektiv 

valts, utgående från samhällsproblem. Det gäller att först 

empiriskt faställa de deltagande aktörerna och deras organi

sering innan en flbörafl-diskussion kan tillföras där de for

mella demokratiska institutionerna analyseras i förhållande 

till institutionalisering. Utifrån dessa utgångspunkter har 

såväl metod som analysenhet valts. 



50 

5. ANALYSENHET, METOD OCH URVAL 

Enligt diskussionen i förra kapitlet avgränsar policyproblemet 

empiriskt den frågeställning forskaren är intresserad av att 

studera. Genom empirisk undersökning finner forskaren också 

sin analysenhet. I avhandlingen sammanfattas den med begreppet 

implementationsstruktur. Implementationsstrukturer definieras 

som "phenomenological administrative units of analysis" 153, 

dvs grupper av individer som empiriskt kan konstateras agera 

för att definiera och åtgärda ett policyproblem. (Egentligen 

organiserar sig individerna för de sociala problem de relate

rar policyproblemet till. Då de sociala problemen är en em

pirisk "operationalisering" av policyproblemet kommer fram-

ledes, för enkelhets skull, policyproblem att användas som 

begrepp). 

Implementationsstrukturer identifieras genom användandet av 

fyra funktioner: a) definition av behov eller krav på åtgär

der, b) prioritering mellan olika behov och krav, c) mobili

sering av resurser för att tillgodose krav och d) utvärdering. 
154 Här används de för att identifiera implementationsstruk-

turernas aktörer, dvs de som utför typer av uppgifter för att 

skapa en bättre arbetsmiljö i kommunerna. 

Behovsdefinition (funktion 1 - Fl) görs av dem som klargör 

behovet av olika typer av insatser i kommunen, dvs definierar 

policyproblemet. Behovsprioritering (F2) görs av de aktörer 

som väljer insatser mot bakgrund av definierade behov. Resurs

mobilisering (F3) görs av dem som påverkar omfattning och 

fördelning av resurser för insatser avseende definierade/prio

riterade behov. Utvärdering (F4) görs av dem som återför re

153 Hjern B, Porter D O, 1983 sid 275. 
154 Hjern B, Porter D O, 1983. 
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sultatet av insatser för definierade sociala problem. Utvär

dering av de vidtagna åtgärderna kan ske på flera olika, mer 

eller mindre stringenta, sätt. Men uppföljning mot plan eller 

budget utgör inte ensam en tillräcklig form av återföring av 

resultat. 

Organisering kan beskrivas för varje funktion oberoende av 

formella organisationsstrukturer. Detta är viktigt för att 

systematiskt kunna analysera hur organisering av arbetsmil-

jöarbetet i och mellan kommunerna varierar för likartade 

problem, formella organisationsstrukturer och lika resurser 

för verksamheten. 

Chris Ham och Michael Hill har sammanfattat metodens praktiska 

tillämpning som "a methodology in which researchers construct 

empirically the networks within which field-level decision

making actors carry out their activities without pre-deter-

mining assumptions about structures within which these occur" 
155. Metoden kan presenteras enligt figur nedan. 

Figur 6. Teoretisk modell för forskningsansats 

SAMHÄLLE 

KOMMUNEN 
Kontextuella 
faktorer 
- invånarestorlek 
- geografisk spridn. 
- tätortsgrad 
- FHV Institutionella—> 

/organisatoriska—> 
faktorer 

> 
> 

Institutionali-
sering/Organise
ring 

Policy-
problem 

- politisk majoritet 
- förvaltningstyp 
- FHV Fl F2 F3 F4 

Analysfunktioner 

155 Ham C och Hill M, 1984 sid 107. 
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Modellen skall förstås på följande sätt. Det valda policypro-

blemet kan placeras inom den organisatoriska ram kommunen som 

arbetsgivare utgör. Det finns ett flertal kontextuella och/ 

eller organisatoriska faktorer som kan påverka organiseringen 

kring policyproblemet. Påverkansfaktorerna kan variera beroen

de på i vilken kommun organiseringen studeras och är därför 

svåra att preskriptivt ange. De empiriska studierna får visa 

vilka som är viktiga för att organisera definition och åtgärd 

av policyproblemet. Företagshälsovården kan i modellen utgöra 

antingen en kontextuell eller en organisatorisk faktor beroen

de på om den enskilda kommunen är ansluten till en företags-

hälsovårdscentral, landstingsdriven företagshälsovård eller 

driver egen inbyggd företagshälsovård. 

Urval interviukommuner 

Materialet bygger på ett urval av 18 kommuner för en intervju

studie och 74 kommuner för en enkätstudie. Därutöver har sex 

kommuner valts ut för intervjuer om arbetsmiljön i ett histo

riskt perspektiv. 156 

Intervjuerna baseras på ett urval av 18 svenska kommuner (se 

bilaga 1) . 157 Urvalet har skett på basis av fem kriterier 

(varav de fyra första ofta är använda som urvalsvariabler i 

kommunal forskning 158) ; politiska majoritetsförhållanden, 

geografisk spridning, invånarestorlek, tätortsgrad och före

tagshälsovårdens organisationsform. 

156 Borås, Sundsvall, Skövde, Eslöv, Tyresö och Gagnef. 
157 Luleå, Karlstad, Norrköping, Göteborg, Kungsbacka, 

Lund, Härnösand, Kramfors, Strömsund, Ronneby, Torsås, Ovan
åker, Mora, Norberg, Hallsberg, Tibro, Arjeplog och Simris
hamn. 

158 De utgjorde t ex urvalskriterier för kommunal forsk
ningsgruppen, se Westerståhl J, 1970 sid 55-58. Se även Ström
berg L, Westerståhl J, 1983 för en presentation av kommunal-
forsknings-gruppens resultat. Kommunaldemokratiska forsknings
gruppen har använt samma fyra urvalsvariabler (av totalt sex), 
se Ds Kn 1982:4 sid 17. 
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Av de arton kommunerna kan åtta betraktas som stabilt social

demokratiskt styrda, sju som stabilt borgerligt styrda och tre 

med skiftande majoritetsläge. Av de senare var två vid under

sökningstillfället borgerligt styrda och en socialdemokratiskt 

styrd. 

Tre av kommunerna är invånaremässigt mycket små (<9 999 inv.)/ 

sex små (<19 999 inv.), fyra medelstora (<49 999 inv.), två 

stora (<74 999 inv.) och tre mycket stora (>75 000 inv.). Det 

finns en spridning i ytmässig storlek bland intervjukommunerna 

från mycket små till mycket stora. Spridningen geografiskt kan 

enklast beskrivas med att av landets 24 län finns 16 represen

terade i urvalet. 

Organisationsformerna för kommunernas företagshälsovård är av 

tre olika slag: inbyggd företagshälsovård, kommuner som an

slutit sig till extern landstingsdriven företagshälsovård och 

kommuner som ingår i ett lokalt samarbete med andra arbets

givare (företagshälsovårdscentral). Av de undersökta kommun

erna har fyra inbyggd företagshälsovård, tre har gett upp

draget till landsting och elva ingår i en lokal företagshäl

sovårdscentral . Av de senare ingår kommunen i åtta som minori

tets- och i tre som majoritetsarbetsgivare. 

Kommunal heterogenitet 

Kommunerna är verksamhetsmässigt mycket heterogena. Detta gör 

att arbetmiljöfrågorna kan se mycket olika ut beroende på 

vilket förvaltningsområde som studeras. I syfte att nå ett 

representativt urval av de kommunanställda valdes tre verksam

heter ut för undersökningen: 
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- Socialförvaltningen. Den största enskilda förvaltningen. Om

fattade år 1988 genomsnittligt 56 procent av de anställda och 

27 procent av driftsbudgeten i kommunerna. 159 Socialförvalt

ningen har expanderat kraftigt i fråga om verksamhet och an

ställda (äldre- och barnomsorg) under de senaste årtiondena 
160. Arbetsmiljöproblemen är stora. Av de anställda är en 

mycket hög andel kvinnor (94 procent), vilket har konsekvenser 

för arbetsmiljöarbetet. 161 

- Teknisk verksamhet (ibland uppdelad i mindre förvaltningar). 

Den tillhör de mer omfattande verksamheterna 162 och represen

terade år 1988 genomsnittligt 9 procent av personalen, 25 pro

cent av driftsbudgeten och 49 procent av investeringarna i 

kommunerna. 163 I de undersökta kommunerna representeras de 

tekniska verksamheterna av det tekniska kontoret eller av 

gatukontoret. 

Den tekniska verksamheten domineras av män och utgör en sedan 

länge etablerad förvaltningsgren i kommunerna. De första kom

munalarbetarna anställdes inom den tekniska verksamheten och 

var även de första kommunala grupperna att omfattas av ar

betsmil j ölagstiftning och kollektivavtal om arbetarskydd. 164 

Här återfinns även en tradition av stark facklig aktivitet. 

- Kommunadministration 165 (oftast uppdelad i mindre förvalt

ningar) . Den sysselsatte år 1988 genomsnittligt ca 7,5 procent 

av personalen och representerade 8 procent av driftsbudgeten. 

Den omfattar en stor del av de kommunala tjänstemännen. 166 

159 SCB, Kommunal personal, 1989b sid 72 samt SCB, Kommun
ernas finanser, 1989c sid 34. 

160 Se SCB, 1985a. 
161 Svenska Kommunalarbetareförbundet, 1989. 
162 Baseras på data rörande huvudprogrammen mark och bo

städer. kommunikationer samt energi, vatten och avfall. 
1 SCB, Kommunal personal, 1989b sid 72 och SCB, Kommun

ernas finanser, 1989c sid 26 och 34. 
164 Se vidare Bostedt G, 1989. 
165 Baseras på data rörande huvudprogrammet gemensam kom-

munadministration. 
166 SCB, 1988 sid 174-175. SCB, 1989b sid 36-38. 



55 

Personalkontor, ekonomikontor och koitununkansli är de förvalt

ningar som representerar kommunadministrationen i avhand

lingen. 

Tjänstemännen har egna specifika arbetsmiljöproblem. De har 

samtidigt ofta handläggande ansvar för övriga personalgruppers 

arbetsmiljö. Den fackliga samordningen är därtill svårare i 

denna förvaltningstyp än i de två övriga. Detta beror på att 

antalet verksamma fackförbund är betydligt högre. 

Materialinsamling intervjuer 

Materialinsamlingens uppgift var att förstå hur, och av vilka, 

definition och åtgärd av arbetsmiljöproblem sker i kommunerna, 

dvs att ge "policyproblemet" ett socialt innehåll. 

Materialinsamlingen genomfördes i form av personliga halv-

strukturerade intervjuer (se bilaga 2 för frågeformulär). In

tervjuandet har skett med en så kallad "snöbollsteknik", där 

startpunkten varit ett skyddsombud i var och en av de tre 

utvalda typerna av kommunal verksamhet. "Snöbollstekniken" 

gav, genom de intervjuade, referenser till övriga policyrele-

vanta aktörer, med vilka intervjuer genomförs. På detta sätt 

ger nätverksanalys en analysenhet med vilken institutionali-

seringen av policyproblem kan jämföras mellan förvaltningar/ 

kommuner. 

I syfte att underlätta jämförelser av respektive förvaltnings

typer mellan kommunerna har startpunkten för intervjuarbetet 

eftersökts att vara densamma. Startpersonen för intervjuer i 

socialförvaltningen har varit ett skyddsombud på ålderdomshem, 

i teknisk verksamhet ett skyddsombud på dess centralförråd och 

för kommunadministrationen ett skyddsombud på lönefunktionen 

eller på kommunkansliet. 
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Varför användes skyddsombud som startpersoner och inte en

skilda anställda? För intervjuerna behövdes en startpunkt i 

kommunen avgränsad till en mindre grupp anställda med någon 

koppling (formellt eller informellt) till policyproblemet. 

Skyddsombuden sågs som lämplig grupp då de är valda represen

tanter för grupper av anställda. Intervjuade skyddsombud har 

valts så att de inte samtidigt har varit huvudskyddsombud, 

suttit i skyddskommitté eller i central arbetsmiljökommitté. 

De har heller inte suttit i företagshälsovårdens styrelse 

eller kommitté (om kommunen var ansluten till en företagshäl-

sovårdscentral) eller haft andra viktigare fackliga uppdrag. 

Med valet av skyddsombud som startpunkt begränsades antalet 

intervjuer till en hanterbar omfattning. 

Medför inte valet av skyddsombud som startpersoner risker för 

skevhet i materialinsamling och därmed brister i underlaget 

för analys? Ja, en sådan risk finns. En validitetstest har 

därför gjorts för att pröva om urvalet av skyddsombud motsva

rar de enskilda anställdas perspektiv i arbetsmiljöfrågorna. 

Testet gjordes genom att två slumpmässigt utvalda anställda 

per undersökt förvaltningstyp och kommun intervjuades med 

samma frågeställningar och med samma halvstrukturerade inter

vjuform som skyddsombuden. Dessa anställda valdes, per för

valtningstyp, ut efter tre kriterier; a) skilda kön, b) en 

nyanställd (mindre än ett års anställningstid) och en med 

längre tid i förvaltningen, c) en tjänsteman och en person 

inom Svenska Kommunalarbetareförbundets rekryteringsområde. 

För förvaltningstypen gemensam kommunadministration valdes 

två tjänstemän ut för intervju. 

Kommunens personalkontor gjorde urvalet efter skriftliga in

struktioner om syfte och tillvägagångssätt. 167 Totalt genom

fördes 55 intervjuer. Bortfallet blev 11 personer (20 pro-

167 Validitetstestet avsågs att genomföras i 12 av de 18 
kommunerna. Den genomfördes i 11 av kommunerna då inga namn 
erhölls från en kommun. 
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cent), varav tre personer i en kommun och två personer i två 

kommuner. För denna intervjuomgång erhölls därmed ett större 

bortfall än vid den inledande intervjustudien (4 procent). 

Orsaker till detta kan vara att vid den inledande omgången 

intervjuades individer (genom snöbollsmetoden) med direkt 

faktisk koppling till arbetsmiljöarbetet; formellt, juridiskt, 

uppdragsmässigt eller socialt. I intervjuerna för validitets-

testet fanns ingen direkt koppling hos individerna till områ

det samtidigt som intresset för arbetsmiljöfrågor generellt är 

lågt (diskuteras vidare i kommande kapitel). 

Validitetstestet visade att startpunkten skyddsombud gett en 

alltför stark framtoning av skyddsombuden som kravformulerare 

(Fl). De enskilda arbetstagarna vänder sig i större utsträck

ning än vad de inledande intervjuomgångarna visat direkt till 

ansvarig arbetsledare vid arbetsmiljöproblem. I enlighet med 

intervjuresultaten kopplas därefter skyddsombuden in av ar-

betsledaren vid prioriteringdiskussioner (F2). I den kommande 

redovisningen av insamlat empiriskt material har validitets-

testets resultat beaktats. 

Totalt genomfördes 277 intervjuer om i medeltal ca 1,5 - 2 

timmar per intervju i de 18 utvalda kommunerna. Antalet inter

vjuade per kommun varierade från minst 11 personer (Luleå och 

Hallsberg) till högst 25 (Kramfors). Bortfallet av intervju-
168 • • personer var totalt 10 stycken. Därtill tillkommer de 

totalt 55 intervjuerna för validitetstestet. 

De intervjuade, fördelade efter aktörsuppsättningar, visar att 

arbetstagare utgjorde 55 av de 332 intervjuade personerna, ar-

betstagarrepresentanter (de fackligt förtroendevalda) 91 och 

arbetsgivarrepresentanter 80 stycken. Professionella grupper 

(personaltjänstemän, fastighetsingenjörer, yrkesinspektörer 

168 Av dessa har fyra (två i Norrköping, en i Lund och en 
i Hallsberg) avböjt intervju och sex (en person vardera i Kram
fors, Strömsund, Ovanåker, Lund, Torsås och Göteborg) ej gått 
att nå för intervju vid besök i kommunerna. 
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och företagshälsovårdens personal) utgjorde 106 av 332 inter

vjuade. Av dessa var 64 företagshälsovårdspersonal och 13 

yrkesinspektörer. 

Materialinsamling - enkät 

En enkät har skickats ut till 1 226 befattningshavare i 74 

kommuner. Urvalet av lämpliga befattningshavare i kommunerna, 

och frågeställningar för enkäten, gjordes på basis av de kun

skaper de inledande intervjuerna försåg. Personerna valdes ut 

av kommunernas personalkontor efter skriftliga instruktioner. 

Fem typer av befattningshavare ingick i enkäten: chefstjänste

män, arbetsledare, skyddsombud, huvudskyddsombud och företags

hälsovårdens personal. 

Kommunernas chefstjänstemän representerades av personalchef, 

kanslichef eller motsvarande samt förvaltningscheferna för 

social förvaltning och teknisk sektor. Arbetsledarna represen

terades av en hemtjänstassistent i institutionaliserad äldre

omsorg och en hemtjänstassistent i öppen, uppsökande äldreom

sorg. Vidare representerades arbetsledarna av en arbetsledare 

närmast de anställda i kommunens tekniska verkstad och en i 

kommunens VA-verksamhet (vatten och avlopp). Chefstjänste

männen utgjorde 2 49 och arbetsledarna 217 av de bearbetade 

enkätsvaren. 

Huvudskyddsombuden och skyddsombuden representerades i social 

förvaltning och teknisk sektor av huvudskyddsombud och skydds

ombud för vardera Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF), 

Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) och, i förekommande fall, 

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). För gemensam 

kommunadministration representerades huvudskyddsombuden och 

skyddsombuden av KTK och, i förekommande fall, SACO. Skyddsom

buden utgjorde 257 och huvudskyddsombuden 225 av de bearbetade 

enkätsvaren. För företagshälsovårdens del var den administra



59 

tive chefen mottagare av enkäten. De utgjorde 63 stycken av de 

bearbetade enkätsvaren. 

Kommunerna valdes ut i ett stratifierat obundet slumpmässigt 

urval (OSU). Stratifieringsgrund var befolkningsmässig storlek 

och geografisk fördelning över Sverige. Kommunerna stratifie-

rades först efter befolkningsstorlek enligt följande; a) kom

muner upp till 19 999 invånare (167 kommuner, 59 procent av 

Sveriges kommuner), b) kommuner med 20 000 - 49 999 invånare 

(78 kommuner, 27,5 procent), c) kommuner med 50 000 invånare 

eller fler (39 kommuner, 13,5 procent). 

För att få ett representativt urval av kommuner med ett konfi-

densintervall på 95 procent 169 krävdes 74 kommuner 170, vilket 

också blev urvalets storlek. En fördelning av urvalets storlek 

efter de tre storleksgrupperingarna ovan ger a) 44 kommuner, 

b) 2 0 kommuner och c) 10 kommuner. I respektive storleksklass 

har intervjukommunerna placerats in innan ett obundet slump

mässigt urval gjordes. 

Sveriges kommuner, inplacerade efter sin storlek inom var och 

en av de tre strata, placerades sedan efter begynnelsebokstav 

länsvis (i ordning efter länssiffra) och ett OSU gjordes. I a-

gruppen var femte kommun till totalt 44 kommuner erhölls, i fa-

gruppen var femte kommun till totalt 20 kommuner erhölls och i 

c-gruppen var fjärde kommun till totalt 10 kommuner erhölls. 
171 

169 Blalock H, 1984 sid 215-216. Se även Eriksson S, 1981 
sid 76-78 och Andersson G, 1982 sid 52-53. 

170 Med ett urval på 74 kommuner går det därmed att med 
95 % säkerhet påstå att resultatet för totalpopulationen inte 
varierar mer än +- 10% från det som erhållits för urvalet. 

171 De utvalda kommunerna blev; Ekerö, Flen, Söderköping, 
ödeshög, Tranås, Tingsryd, Hultsfred, Olofström, Osby, örkel-
ljunga, Bjuv, Höör, Svalöv, Orust, Tjörn, Herrljunga, Vårgårda, 
Götene, Skara, Eda, Hammarö, Säffle, Hällefors, Nora, Kungsör, 
Hedemora, Rättvik, Hofors, Ånge, Ragunda, Lycksele, Sorsele, 
Åsele, Kalix, Torsås, Simrishamn, Tibro, Hallsberg, Norberg, 
Mora, Ovanåker, Strömsund, Arjeplog, Luleå, Nynäshamn, Sigtuna, 
Upplands Väsby, östhammar, Katrineholm, Motala, Ljungby, Karls
hamn, Kävlinge, Falkenberg, Partilie, Trollhättan, Mariestad, 
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Svarsfrekvensen på enkäten var totalt 85 procent (1 041 enkät

svar) . Det interna bortfallet var 30 enkäter varför underlaget 

för statistisk bearbetning blev 1 011 exemplar (82,5 procent). 

Svarsfrekvensen varierade från 55 procent (tre kommuner) till 

100 procent (sex kommuner). En genomförd bortfallsanalys har 

inte visat något systematiskt bortfall. För de olika aktörs

kategorier som enkäten riktade sig till var bortfallet rela

tivt jämnt fördelat: 12 procent för chefstjänstemän, 19 pro

cent för arbetsledare, 13 procent för huvudskyddsombud/skydds

ombud och 15 procent för företagshälsovården. 

Materialinsamling övricrt 

Förutom intervjuer och enkät har även insamling och/eller 

bearbetning av relevant statistiskt material genomförts. I sex 

av intervjukommunerna har samtliga protokoll från skyddsron

der, skyddskommittéer och centrala arbetsmiljökommittén stu

derats för en femårsperiod. Avhandlingsarbetet påbörjades år 

1985, varför urval gjorts med år 1985 som riktpunkt. Inter

vjuerna började hösten 1985 och pågick fortlöpande fram till 

hösten 1989. De kommunala bolagen och den kyrkokommunala för

valtningen har ej studerats. 

Lindesberg, Ludvika, Söderhamn, Gällivare, Ronneby, Härnösand, 
Kramfors, Uppsala, Kristianstad, Örebro, Umeå, Norrköping, Lund, 
Kungsbacka, Göteborg, Karlstad, Malmö. 
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6. KOMMUNERNA OCH ARBETSMILJÖN 

I avhandlingen används ett problemorienterat policyanalytiskt 

synsätt på institutionalisering för att empiriskt kunna fast

ställa om/hur organisering av policyproblemet sker. En be-

greppsmässig separation görs mellan organisering respektive 

organisationer och institutioner. Skälet är att statsveten

skapliga problemställningar oftast berör någon form av in

stitutionella aspekter på demokratiteori. Endera rörande hur 

institutionaliseringen påverkar beslutsprocesser och deras 

utfall eller hur politiska beslut påverkar institutionalise

ring över tid. I avhandlingen görs därför en uppdelning mellan 

formellt reglerade organisationer och institutioner respektive 

institutionalisering/organisering. 

Grunden för organisering/institutionalisering är människors 

handlande. Det finns dock ingen tidigare studie av arbets-

miljöarbetet i kommunerna som möjliggör en jämförelse av or

ganisering över tid. Tidigare organisering kan endast studeras 

indirekt, genom de institutioner och organisationer som är 

dess nutida resultat. Institutionell förändring kan dock även 

analyseras utifrån de erfarenheter över tid som relevanta ak

törer har av problemet ("social tid"), och genom jämförelser 

av organisering vid varierande rumsliga strukturella omgiv

ningsfaktorer (institutioner/organisationer). 

De nuvarande institutionerna inom arbetsmiljöarbetet har upp

kommit som ett resultat av tidigare institutionalisering. Or

ganiseringen, de empiriskt studerade problemspecifika imple-

mentationsstrukturerna, vid (T 0) kan jämföras med resultatet 

av tidigare institutionalisering, de formella strukturerna vid 

(T -1). Därigenom kan en diskussion föras om vilka organisa

tioner och/eller organisering som kan hantera nuvarande och 

framtida problemprofiler (T +1) - figur 7. 
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Figur 7. Processansats politisk institutionalisering 
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Figuren kan exemplifieras på följande sätt. Arbetsmiljöns 

brister ledde tidigt till att skador och dödsfall på arbets

platserna uppmärksammades. Det resulterade i krav på insatser 

från ett flertal aktörer, både organisationer och enskilda 

individer 172, för att direkt förbättra situationen. Formella 

yttringar av detta blev den första arbetsmiljöförordningen år 

1852 och den första arbetsmiljölagstiftningen, "Yrkesfarela-

gen", år 1889. 

Den fackliga organiseringen på arbetsplatserna 173 medförde, 

tillsammans med andra faktorer 174, fortsatta krav på reglering 

av området (organisering/institutionalisering T -2). Det re

sulterade i beslut om nya arbetsmiljölagar åren 1912 (ett 

172 Se Delin B, 1981 sid 11 och 16 samt Seilberg H, 1950 
sid 23. 

173 Björkman T och Lundkvist K, 1981. 
174 Se vidare Bostedt G, 1989. 
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kraftigt utvidgat tillämpningsområde mm), 1949 (reglering av 

samverkansformer mm) och 1977 (arbetsmiljöbegreppet breddades 

till att även omfatta psyko-sociala frågor mm 175) . (Normsystem 

vid T -1). 

Regelverkets utbyggnad inom arbetsmiljöområdet, kombinerat med 

upprepade krav från Landsorganisationen 176, legitimerade år 

1890 bildandet av en institution, Yrkesinspektionen (skydds

organisation vid T -1). Den har fortlöpande förändrats genom 

politiska beslut, bland annat avseende huvudman, problemomfång 

och olika aktörsgruppers formella inflytande. 177 1949 års lag 

om arbetarskydd innebar t ex en ny organisation för tillsyn 

av normsystemets efterlevnad. Denna nya institution, Arbetar

skyddsstyrelsen (skyddsorganisation vid T-l), blev chefsmyn

dighet för Yrkesinspektionen. I samband med detta likvidera

des, bland annat, ett annat ämbetsverk (institution), Arbets-

rådet. 178 

Parallellt med lagar och förordningar har normsystemet kom

pletterats med partsavtal. Inom den kommunala sektorn kom det 

första avtalet rörande arbetarskyddsfrågor år 1957. 179 Nya 

avtal slöts åren 1968, 1975, 1978 och, vilket är det nu gäll

ande avtalet, 1981 (normsystem vid T-l). I 1975 års arbetsmil-

jöavtal regleras bland annat förekomsten av företagshälsovård. 

Företagshälsovårdens expansion till en formellt reglerad aktör 

i arbetsmiljöarbetet hade föregåtts av en lång organiserings

process (T -2) i kommunerna. Den första företagshälsovårdsen

heten för kommunalt anställd personal startades i Göteborgs 

kommun år 1956. 180 

175 Bostedt G, 1989. 
176 Lohse L, 1963 m fl. 
177 Delin B, 1981 sid 136-137 och Arbetarskyddsverket, 

1965 sid 14-21. 
178 Arbetarskyddsverket, 1965 sid 14-21. 
179 Bostedt G, 1989. 
180 Svenska Kommunförbundet, 1985 sid 7. 



64 

Tidigare organisering/institutionalisering inom arbetsmiljöom

rådet har därmed resulterat i ett antal lagar, avtal och in

stitutioner som skapats, omändrats, tjänat ut sitt syfte och 

ersatts med annat. 181 Pågår denna process även idag? Om dagens 

organisering av arbetsmiljöarbetet (vid T 0) analyseras, dvs 

empiriskt fastställda problemspecifika implementationsstruk-

turer, vad framkommer då som trolig fortsatt institutionell 

förändring för att hantera nuvarande och framtida problempro

filer (vid T +1)? Indikerar eventuella implementationsstruk-

turer att nya institutioner för arbetsmiljöarbetet håller på 

att etableras i kommunerna? Vad säger en analys av implemen-

tationsstrukturer om politikens roll i förändringsprocesserna? 

I avhandlingen studeras organiseringsprocesser utifrån ett 

valt policyproblem: Hur skapa en bra arbetsmiljö för de kom

munalt anställda? Policyproblemet fokuserar arbetet, men för 

att göras undersökningsbart behöver det ges empiriskt innehåll 

av ett eller flera sociala problem. Policyproblemets innehåll 

bestäms empiriskt genom de konkreta arbetsmiljöproblem indi

vider finner i sin omgivning. Utifrån angivna sociala problem 

kan organiseringen och dess effekter bestämmas. Startpunkten 

för analysen av institutionalisering är de problem för vilka 

organisering sker. 

Syftet med detta kapitel är att tydliggöra problembilden i 

kommunerna och att diskutera några typer av faktorer som or

sakar variation i problembilden. Intresset koncentreras på 

aktörernas uppfattningar om arbetsmiljöproblem, dels domine

rande problembilder idag, dels uppfattningar om framtiden. 

I kommande kapitel analyseras interaktionen mellan olika ak

törstyper. Deras samverkansmönster diskuteras därefter i för

hållande till olika deluppgifter i arbetsmiljöarbetet: (Fl) 

181 För en historisk återblick på arbetsmiljöarbetet, 
se diskussion och referenser i Bostedt G, 1989. 
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definera behov, (F2) prioritera insatser, (F3) mobilisera 

resurser och (F4) utvärdera resultat. 

Med kunskap om aktörernas engagemang i olika typer av problem, 

hur de samarbetar och upplever sitt eget och andras arbets-

miljöinsatser, kan arbetsmiljöarbetets organisering diskute

ras. Med hjälp av intervjuresultaten kommer implementations-

strukturer för deluppgifterna F1-F4 att beskrivas och analy

seras för olika problemtyper. Jämförelser görs sedan mellan 

implementationsstrukturer ("varat") och den formella skydds

organisationen ("börat"). Slutsatser dras därefter om institu

tionell förändring. 

Arbetsmiljöns problemtyper 

Arbetsmiljöfrågor kategoriseras ofta utifrån sociala, tek

niska, fysiska och psykiska aspekter på arbetsmiljön 182. I 

den utsända enkäten identifieras elva viktigare problemtyper 

(bilaga 3). Dessa sammanfattas i fem större problemgrupper: 

mindre teknisk-fysiska problem (Pl), större tekniska problem 

(P2), allvarligare fysiska problem (P3), psyko-sociala problem 

(P4) och rapportering och insats med anledning av arbetsskador 

(P5) . 

Med mindre, dvs mer praktiska, teknisk-fysiska arbetsmiliöin-

satser (Pl) avses det som kan kopplas direkt till den enskilde 

individens säkerhet och välbefinnande. Exempel på detta är 

förbättrade sittställningar, lämplig punktbelysning, att en

kelt förbättra olika former av fysiskt skydd osv. Problem

iop , , # t 
I t ex arbetsmiljölagen faststalls ambitionen med ar-

betsmil j öarbetet på följande sätt; "Arbetsmiljön skall vara 
tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den so
ciala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena 
skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet ordnas så, 
att arbetstagare själv kan påverka sin arbetsmiljö" (min under
strykning) . SFS 1977:1160. 
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gruppen kan sammanfattas som direkta insatser av teknisk och 

ergonomisk karaktär. (Detta motsvaras i redovisningen av en

kätens elva problemtyper av frågealternativen 1) förändrade 

arbetsställningar, lyftteknik och 2) utrustning och komfort

frågor, ljus, skyddsutrustning). 

Med en större teknisk skvddsinsats (P2) avses insatser för att 

t ex motverka dålig luft, fastställa tekniska kravspecifika

tioner vid om- och nybyggnation, vidtaga mätningar och åtgär

der i samband med mögel, minska buller mm. Dessa insatser 

kräver i regel stora ekonomiska investeringar eller ställer 

krav på professionell utredningskompetens. (Det motsvaras i 

redovisningen av enkätens elva problemtyper av frågealterna

tiven 3) ombyggnation, ventilationsfrågor och 4) buller och 

kemiska hälsorisker). 

Mer allvarliga fysiska problemen (P3) berör skador på indivi

den med anledning av överbelastning, belastningssjukdomar, 

kemiska skador mm. De har ofta sitt ursprung i att felaktiga 

arbetsställningar, lyftteknik, bristande skyddsutrustning mm 

inte åtgärdats i tid. Arbetsskador uppkommer endera genom 

arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. Huvudsaklig skillnad 

mellan de bägge begreppen ligger i tidsaspekten. Arbetsolyckan 

är en händelse medan arbetssjukdomar kräver längre expone

ringstid. (Denna problemgrupp motsvaras i enkäten av frågan 

om 5) åtgärder vid (förslitnings)skador, arbetssjukdomar). 

Exempel på problem inom det psvko-sociala området (P4) 183 är 

allt från psykisk belastning eller stress, allmän otrivsel på 

arbetsplatsen, relationsstörningar mellan en eller flera andra 

individer (chefer eller medarbetare), organisationsfrågor, 

missbruksproblem till psykisk sjukdom. Problemgruppen rymmer 

lindrigare psyko-sociala problem (motsvaras i redovisningen av 

enkäten av frågealternativet 6) trivsel, stress och samarbets

183 För en diskussion om begreppets innehåll se Proposition 
1976/77:149, Arbetarskyddsstyrelsen (ASF) 1980:14 samt West-
lander G, 1980. 
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frågor) och allvarligare sådana (vilket motsvaras av frågeal

ternativet 7) anpassnings-, omplacerings- och organisations

frågor och 8) missbruk). Allvarligare psyko-sociala problem 

(främst omplacerings- och organisationsfrågor) har ofta sitt 

ursprung i att trivsel, stress och saraarbetsfrågor inte kunnat 

åtgärdas i tid. 

Arbetsskador kräver ofta rehabiliteringsinsatser. Med rehabi

literingsinsatser avses här behov av individuellt rehabilite

ringsarbete på arbetsstället för personer med fysiskt handi

kapp orsakad av arbetsskada eller annan skada. I rehabilite

ringsbegreppet ingår även arbetsanpassningsåtgärder. Att påstå 

att anpassningsåtgärder enbart uppkommer på grund av psyko-

sociala problem är därför missvisande. 

Kategoriseringen i problemgrupper används för att underlätta 

presentationen av arbetsmiljöarbetets organisering. Då pro

blemtypen även innehåller omplacerings- och organisations

frågor, samt att organiseringsmönstren i stort sett är lika 

vad gäller allvarligare fysiska och psyko-sociala problem, så 

diskuteras anpassningsfrågor som en psyko-social frågeställ

ning. 

Problemområde fem slutligen, rapportering och insats med 

anledning av arbetsskador (P5), avser administrativt arbete 

med uppkomna arbetsskador i form av arbetsskaderapportering 

till yrkesinspektion och försäkringskassa. Det antas även be

röra arbetsmiljöarbetet direkt. Erfarenheter från inträffade, 

rapporterade skador skall leda till konkreta (förebyggande) 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. (Detta motsvaras i 

enkäten av frågealternativen (9) utredning och anmälan av 

arbetsskada och (10) uppföljning och utvärdering av arbets

skador) . 
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Den aktuella problembilden 

Kommunerna har, genom sin heterogenitet i arbetsuppgifter, det 

kanske bredaste spektra av arbetsmiljöer som går att finna 

inom en organisatoriskt sammanhållen enhet. Aktörernas engage

mang i skilda typer av arbetsmiljöfrågor samt hur de upplever 

att problemen kan åtgärdas möjliggör en diskussion om dels 

vilken variation som finns mellan olika problemtyper, dels en 

inledande redovisning av vilka behov som kan tänkas orsaka 

variation. 

Psyko-sociala frågeställningar (P4 - med undantag av missbruk) 

är den problemgrupp som engagerar mest. Detta stämmer väl med 

annan statistik inom området. 184 Det finns ett något högre 

engagemang i psyko-sociala frågor ju större kommunen är (triv

sel m fl Eta= .15, anpassningsfrågor m fl Eta= .17, missbruk 

Eta= .17). 185 Även detta stämmer väl överens med övrig stati

stik. 186 Dessa kommuner har även ett något högre engagemang i 

(P5) uppföljning och utvärdering av arbetsskaderisker (Eta= 

.17). 187 

184 SCB ULF-rapport 51, 1987. Enligt SCB statistik skulle 
betoningen på den psyko-sociala arbetsmiljön varit ännu tyd
ligare om även kommunernas fjärde stora verksamhetsområde, 
skolförvaltningen, medtagits som förvaltningstyp. 

185 Eta antar värden mellan O till 1 och anger om samband 
föreligger mellan två variabler med den beroende variabeln på 
intervall- och den oberoende på nominal- eller ordinaldatanivå. 
(SPSS, 1983 sid 58). Eta i kvadrat kallas i SPSS för "corre
lation ratio" och anger styrkan i sambandet mellan variablerna 
(se vidare Nie et al, 1975 sid 230). 

186 SCB, ULF-rapport 51, 1987. 
187 De mått som anges här och framledes är i samtliga fall 

statistiskt signifikanta på 5%-nivån. I de flesta fall har de 
därtill varit signifikanta på 1%-nivån. 



69 

Tabell 1. Engagemang i olika problemtyper. Procent, avrundade 
siffror. n=l 011. 

Problemtyper Mycket Ofta Sällan Aldrig Ej 
ofta svar 

(Mindre teknisk-fysiska frågor) 
1. Förändrade arbetsställningar, 8 24 51 14 3 

lyftteknik 
2. Utrustning och komfortfrågor, 4 36 51 5 4 

1j us, skyddsutrustning 

(Större tekniska frågor) 
3. Ombyggnation, ventilations 8 31 46 12 4 

frågor 
4. Buller och kemiska hälso 2 18 51 24 4 

risker 

(Allvarliga fysiska frågor) 
5. Åtgärder vid (förslitnings)- 6 24 53 13 4 

skador, arbetssjukdomar 

(Psyko-sociala frågor) 
6. Trivsel, stress och samar 16 48 30 4 3 

betsfrågor 
7. Anpassnings-, omplacerings- 10 31 44 13 3 

och organisationsfrågor 
8. Missbruk 1 6 52 37 3 

(Rapportering och insats med 
anledning av arbetsskador) 
9. Utredning och anmälan av 5 19 57 16 3 

arbetsskador 
10.Uppföljning och utvärdering 2 14 55 25 4 

av arbetsskador 
11.Annat 3 5 2 3 87 

Not: Se tabellbilaga, tabellerna 1 till 4, för en mer detalje
rad presentation efter förvaltningstyp och aktörsgrupper 
rörande såväl engagemang som upplevd möjlighet att åt
gärda problemen. 

Trivsel, stress och samarbetsfrågor utgör den enskilda pro

blemtyp som engagerar mest i samtliga tre förvaltningstyper. 

Det gäller i synnerhet för social verksamhet samt i stora 
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kommuner. Resultatet styrks av flera andra undersökningar. 188 

Dessa frågor är ofta "svåra" att hantera på arbetsplatserna. 

De förblir obearbetade i stor utsträckning, vilket kan ge 

grava konsekvenser för enskilda arbetstagare. Heinz Leyman 

menar t ex att psyko-sociala faktorer är en vanligare döds

orsak på arbetsplatserna idag (genom självmord p g a vuxen-
• 189 mobbing) än arbetsolyckor. 

Skyddsombud uppvisar genomgående, tillsammans med arbetsledare 

inom teknisk verksamhet, lägst engagemang i de psyko-sociala 

frågorna (tabellbilagan, tabellerna 9 - 16). Skillnaderna i 

förhållande till övriga aktörsgrupper är mycket stora. Vid 

intervjuerna framkom att arbetsledare och skyddsombud upplever 

dessa problem som "svåra" (undantag trivselfrågor), samtidigt 

som frågorna har en "tabustämpel" över sig. Engagemanget från 

skyddsombud och arbetsledare är därmed avsevärt lägre än från 

övriga aktörsgrupper, trots att problemen är omfattande. 

Engagemang i fysiska arbetsmiliöproblem 

Totalt sett anges ett lägre engagemang i kommunerna för för

ändrade arbetsställningar, lyftteknik (Pl) och åtgärder vid 

(förslitnings)skador, arbetssjukdomar (P3) än vad som har 

redovisats för riket i stort 190. Det gäller även vid en sär-
• • • • 191 • redovisning av socialförvaltningen , den förvaltning där 

dessa typer av problem är mest framträdande på grund av verk

samhetens art. 

188 Se t ex SCB, rapport 51, 1987 och rapport 61, 1989a. Se 
även Arbetarskyddsstyrelsen, 1989 sid 31. 

189 Leyman H, 1988. 
190 Arbetarskyddsstyrelsen 1989, sid 27. SCB ULF-rapport 

51, 1987. SOU 1988:41 samt RRV 1987. 
191 Se t ex tidningen Arbetsmiljö 7/89 och Socialstyrel

sens PM 88:45. 
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Den officiella arbetsskadestatistiken ger dock en annan bild 

av situationen i kommunerna än vad materialet i avhandlingen 

visar. Antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat mycket kraf

tigt under åttiotalet, särskilt under slutet av årtiondet. 192 

Den helt dominerande orsaken är belastningssjukdomar: "det är 

mycket som tyder på att belastningsskador tillsammans med 

sjukdomar orsakade av psykologiska sociala faktorer blir de 

dominerande hälsoproblemen på arbetsplatserna under 1990-
195 • • talet" . Arbetssjukdomar orsakade av psyko-sociala faktorer 

är den sjukdomsgrupp där antalet anmälda fall ökar kraftigast, 

men antalet fall är dock fortfarande relativt få jämfört med 

belastningssjukdomar. 194 Arbetsolycksfallen visar en svagt 

stigande tendens. Här utgör överbelastning den dominerande 

händelsen. 

Tabell 2. Anmälda arbetsskador för kommunalt anställd per
sonal. 195 Uppdelning i olyckor och sjukdomar. 
Kommunala bolag och kyrkokommunal verksamhet ej 
medtagna. 

År Arbetsskador År Arbetsskador 
- olyckor - sjukdomar 

1983 11 216 1982 1 997 
1985 12 001 1984 3 560 
1986 11 103 1985 4 047 
1987 13 351 1987 5 818 
1988 13 456 1988 7 613 

Om utvecklingen i riket jämförs med den i kommunerna så fram

går att arbetsskadorna ökar kraftigare i kommunerna. Mellan 

åren 1985 och 1988 ökade andelen anmälda arbetsskador i riket 

1 0 ?  •  •  . . .  .  Gäller aven for riket i stort. Jamfor Riksdagens revi
sorer. rapport 1988/89:5 sid 5. 

193 Ds 1990:42 sid 90. 
194 Ibid., sid 88. 
195 Bearbetning av statistik från Arbetarskyddsstyrelsens 

informationssystem för arbetsskador (ISA). 
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196 med 18 procent. Motsvarande andel för kommunerna var 31 

procent, ökningen domineras helt av arbetssjukdomar, dvs för

slitningsskador . 

När arbetsskadestatistik presenteras bör även "mörkertals-

problemet" uppmärksammas, dvs att inte alla skador rappor

teras. Flera forskningsrapporter har visat betydande skillna

der mellan arbetsskadestatistikens uppgifter och faktiskt 

inträffade arbetsskador. Dessa undersökningar visar att an

delen registrerade arbetsskador varierar mellan 11 procent 197 

• 1QQ t 
upp till 75 procent . I SOU 1988:3 diskuteras problemet och 

där dras slutsatsen att ca 50 procent av antalet arbetsskador 
. • . . . . . 100 
inte registreras i den officiella arbetsskadestatistiken. 

Svenska Kommunalarbetareförbundet har även kunnat påvisa be

tydande skillnader i anmälan av arbetsskada i kommunerna. Be

nägenheten att anmäla arbetsskada påverkas av yrkesgrupps

tillhörighet; från 24,5 procent (skolmåltidspersonal) till 90 

procent (fastighetsrenhållare). 200 Kvinnor anmäler arbetsskada 

i mindre omfattning än män. Detta trots att kvinnornas sjuk

frånvaro ökar och att de står för två tredjedelar av sjuk-
• 201 talets ökning. 

Det finns skäl att anta att mörkertalsproblemen är särskilt 

stora för de allvarliga fysiska frågorna i kommunerna. Detta 

antagande bygger dels på de (forsknings)rapporter som redo

visats ovan, dels på att en mycket hög andel av de kommunalt 

anställda är kvinnor - 79 procent 202. (Social förvaltning, med 

den högsta andelen kvinnor i kommunal förvaltning - 94 procent 

196 Riksdagens revisorer, rapport 1988/89:5 sid 4. 
197 Järhult B, Brühl P, 1986 sid 3500. 
198 Arbetsolycksfallens lokala epidemiologi, återgivet i 

Riksdagens revisorer, 1989 sid 6. 
19* SOU 1988:3, sid 44-46. 
200 Svenska Kommunalarbetareförbundet, 1988 sid 39. Med 

fastighetsrenhållare avses vad som i dagligt tal kallas "sop
åkare" . 

201 SOU 1990:49 sid 13. 
202 SCB, 1990 sid 36. 
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203, är samtidigt den förvaltningstyp där möjligheten att åt

gärda problemen upplevs som lägst). 

Sammanställning av annat källmaterial visar att förslitnings

skador, arbetssjukdomar är mer omfattande än vad avhandlingens 

enkätfrågor om engagemanget antyder. (Endast 36 procent av de 

tillfrågade inom socialförvaltningen anger t ex att de mycket 

ofta/ofta engagerar sig i åtgärder vid (förslitnings)skador, 

arbetssjukdomar). En del av förklaringen till det låga engage

manget är sannolikt att företagshälsovården anger sitt högsta 

engagemang för förslitningsskador och arbetssjukdomar (tabell

bilaga, tabell 3). 

Vid intervjuerna framkom att arbetsledare och skyddsombud upp

lever dessa frågor som "svåra". Allvarliga fysiska frågor för

medlas, i de fall något görs, direkt till de professionella 

grupperna för åtgärder. Engagemanget hos övriga arbetsmiljöak

tiva grupper kan därför vara lågt, även om problemen är om

fattande. Om detta är förklaringen har det konsekvenser för 

organiseringen av problemlösning rörande de allvarliga fysiska 

frågorna. Detta diskuteras utförligare i kommande kapitel. 

Engagemang i större tekniska frågor 

Engagemanget för ombyggnation och ventilation återfinns främst 

hos chefstjänstemän och huvudskyddsombud. En orsak är att 

dessa frågor ofta fordrar formella beslut då de innebär större 

ekonomiska åtaganden eller behov av att beställa professionell 

teknisk utredningskompetens. Problemens karaktär avgränsar 

därmed vilka som hanterar frågorna. Det påverkar organise

ringen. 

203 SCB, Kommunal personal, 1989b. 
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Större tekniska frågor tillgodoses sämre i små och mellanstora 

kommuner än i stora. Detta, tillsammans med att ombyggnations-

och ventilationsfrågor upplevs som svårast att åtgärda inom 

social förvaltning, indikerar att förekomsten av centraliserad 

fastighetsförvaltning har betydelse för organiseringen. 204 Den 

innebär att fastighetsförvaltningens tjänstemän prioriterar 

insatser och mobiliserar resurser för åtgärder avseende fas

tigheterna. Arbetsmiljöansvaret för individerna och verksam

heten åvilar dock arbetsledare och tjänstemän i en annan för

valtning. Inom främst social förvaltning anges detta som ett 

problem och påverkar därmed även upplevelsen av hur problem

typen kan åtgärdas. 205 

Uppföljning och utvärdering av arbetsskador 

Såväl intervju- som enkätresultaten visar att uppföljning och 

utvärdering av arbetsskador tillhör de problemtyper som upp

levs kunna tillgodoses sämst. En bidragande orsak är de pro

blemgrupper som dominerar arbetsmiljöarbetet; allvarliga 

fysiska frågor och psyko-sociala frågor. Att systematiskt 

följa upp och utvärdera gjorda insatser inom t ex det psyko-

sociala området medför behov av andra, mer stringenta, tekni

ker än den typ av uppföljning som används vid traditionella 

skyddsfrågor. 206 Detta p g a att åtgärderna mer har karaktären 

av långvariga processer än enstaka insatser. Sådana tekniker 

204 14 av urvalets 18 intervjukommuner. I enkäturvalet fanns 
45 kommuner med centraliserad fastighetsförvaltning, 8 kommuner 
utan och 8 kommuner med centraliserad fastighetsförvaltning för 
vissa av förvaltningarna. Ingen uppgift från 13 kommuner. 

205 Se Claridge N, Synnerman J E, 1989, sid 3 för liknande 
slutsatser i en fallstudie rörande lokalt arbetsmiljöarbete i 
kommunerna. 

206 Arbetsmiljöarbetets förändrade inriktning, sett över 
tid, har tolkats som en förändring i perspektiv från intresse 
för fysisk ohälsa till psykisk ohälsa, från faktisk ohälsa till 
upplevd ohälsa och från skydd mot ohälsa till främjande av 
hälsa. Lundh C, Gunnarsson C, 1987. Det styrker den förda dis
kussionen. Belastningssjukdomarnas kraftiga ökning under senare 
år måste dock beaktas. 
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har ännu inte fått genomslag i kommunerna, även om vissa för

sök pågår med psyko-sociala skyddsrondsprotokoll, psyko-social 

kartläggning, tidig och samordnad rehabilitering på arbets

platsen mm. Det finns indikationer på att tekniker saknas för 

uppföljning och utvärdering av psyko-sociala och rehabilite

ringsfrågor. En indikation är att trots det stora "mörkertal" 

som diskuterades tidigare i kapitlet så anges utredning och 

anmälan av arbetsskador fungera bra. 

Rökning och våld i arbetet var några arbetsmiljöfrågor som 

nämndes under punkten "annat". Våld i arbetet tycks vara sär

skilt framträdande i stora kommuner och berör oftast omsorgs

verksamheten 207, dvs barn- och äldreomsorg. I faktiskt antal 

är dock ärendena få (87 procent "blanka" svar) varför alter

nativet inte analyseras vidare. 

Sammanfattning - aktörsvariation i problemuppfattningar 

I detta kapitel har problembilderna presenterats. Problem

typerna har sammanfattats i fem större problemgrupper för att 

underlätta vidare analys. De psyko-sociala frågorna dominerar 

stort, det gäller i synnerhet stora kommuner. Skyddsombud, 

tillsammans med arbetsledare inom teknisk verksamhet, är de 

grupper som uppvisar lägst engagemang i de psyko-sociala 

frågorna. Trivsel, stress och samarbetsfrågor utgör den en

skilda psyko-sociala problemtyp som engagerar mest i samtliga 

tre förvaltningstyper. Det gäller i synnerhet för social verk

samhet samt i stora kommuner. 

Det, i jämförelse med annan statistik, relativt låga engage

manget för förslitningsskador och arbetssjukdomar förklaras 

delvis av det sätt varpå frågorna hanteras. Arbetsledare och 

skyddsombud upplever dessa frågor som "svåra". Det leder till 

att allvarliga fysiska frågor förmedlas, i de fall något görs, 

207 Jämför Rubenowits R, 1990 sid 56. 
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direkt till de professionella grupperna för åtgärdsinsatser. 

(Företagshälsovårdens personal anger sitt högsta engagemang 

för problemtypen förslitningsskador och arbetssjukdomar.) 

Engagemanget av övriga arbetsmiljöaktiva grupper blir därmed 

lågt, även om problemen är omfattande. 

Engagemanget för ombyggnation och ventilation återfinns främst 

hos chefstjänstemän och huvudskyddsombud. Denna problemtyp 

tillgodoses sämre i små och mellanstora kommuner än i stora. 

Detta, tillsammans med att ombyggnations- och ventilations

frågor upplevs som svårast att åtgärda inom social förvalt

ning, indikerar att förekomsten av centraliserad fastighets

förvaltning har betydelse för organisering av problemlösning i 

dessa frågor. Engagemanget i uppföljning och utvärdering av 

arbetsskador är mycket lågt. 

Ett av urvalskriterierna för valet av intervju- och enkätkom

muner var en geografisk spridning över landet. Någon tydlig 

eller för materialet systematisk regional variation finns dock 

inte. Vare sig i aktörernas problemuppfattning (tabellbilaga, 

tabell 5) eller för materialet i övrigt. Resultatet stämmer 
208 väl överens med annan tillgänglig statistik. 

Kommunernas politiska majoritetsförhållanden, ett annat ur

valskriterium i avhandlingen, ger heller ingen variation i 

uppfattningar om dominerande problembilder eller för mate

rialet i övrigt. Det finns heller inte något samband mellan 

politisk majoritet och omfattning av, eller tidpunkt för, 

anslutning till eller startande av företagshälsovård. 209 

Däremot samvarierar kommunstorlek och tätortsgrad med star

tande av företagshälsovård (Pearsons r= 0,57) 210. 

** Se SCB, rapport 51, 1987b. 
209 Schmidt S, 1986. 
210 Pearsons r varierar mellan -1 och 1. Den utgör ett mått 

på styrkan i sambandet mellan två eller flera variabler. 
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Intervjuerna har inte visat några skiftande ekonomiska förut

sättningar för arbetsmiljöarbetet beroende på olika politiska 

majoriteter. Inte heller i politisk "styrning" av arbetsmiljö

arbetet genom representation i den formella skyddsorganisa

tionen: skyddskommitté eller central arbetsmiljökommitté. Ar-

betsmil j öarbetet är utpräglat konsensusinriktat. Arbetsgivar-

och arbetstagarrepresentanter försöker finna gemensamma lös

ningar på uppdykande problem. 211 Den politiska representatio

nen i arbetsmiljöns partsorgan har mer en "rituell" än en 

faktisk politisk styrningsfunktion. 212 

Regionala faktorer och politiska majoritetsförhållanden kan 

räknas bort som orsaker till variation i engagemang för olika 

problemtyper och därmed för eventuella variationer i organise

ringen av arbetsmiljöarbetet. Aktörsgrupper, förvaltningstyp 

(t ex betoningen på olika problemtyper, effekten av centra

liserad fastighetsförvaltning mm) och kommunstorlek är däremot 

faktorer av betydelse för den fortsatta analysen. En annan 

viktig faktor för organiseringen av arbetsmiljöarbetet bör 

vara hur eniga olika aktörer är om problembilder och hur de 

upplevs kunna åtgärdas. Enighet i problemuppfattningar under

lättar organiseringen av arbetsdelningen (Fl - F4). 

211 Se Bostedt G, 1989 för en längre diskussion om detta 
inom avhandlingsarbetets ram. Konsensustraditionen inom arbets-
miljöområdet är stark och har en lång historia. Gäller såväl för 
det privata, statliga som det kommunala området. 

212 Jämför Oisen J P, 1970. 
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7. AKTÖRERNAS PROBLEMBILDER OCH ÅTGÄRDSUPPFATTNINGAR 

Policyproblemet för avhandlingen gäller hur en bra arbetsmiljö 

skapas för de kommunalt anställda. Arbetsmiljöarbetet kräver 

att olika aktörsgrupper, med olika uppgifter, kunskaper och 

befogenheter, tillsammans organiserar problemlösning. Beroende 

på problemtyp kan insatser kräva medverkan från fler/andra ak

törsgrupper än de som definierar behovet. Hur sker denna or

ganisering för olika typer av problem? Hur överensstämmer t ex 

olika gruppers definition av problem med upplevelsen av hur de 

kan åtgärdas? Finns det påtagliga skillnader mellan definition 

av problem och möjligheter till åtgärder så kan det medföra 

svårigheter att organisera problemlösning. 

I föregående kapitel diskuterades variationen i problemupp

fattningar. I detta kapitel jämförs aktörernas problemuppfatt

ningar med hur de upplever att dessa kan åtgärdas. Graden av 

samstämmighet påverkar komplexiteten i, och påfrestningen på, 

organiseringsprocesserna för att "lösa" policyproblemet - att 

hantera helheten. I avhandlingens teorikapitel diskuterades 

komplexitet som en av fyra faktorer vilka avgör institutiona-

liseringsgraden i organiseringen. Denna faktor avser komplexi

teten i det sociala interaktionsmönster som organiseringen av 

problemet fordrar. 

Stora skillnader i aktörernas uppfattningar om vad som är 

dominerande problemtyper ställer större krav på organiseringen 

av arbetsmiljöarbetet om det skall bli möjligt att t ex prio

ritera mellan typer av problem. Hur kopplas t ex behov av ar-

betsmil jöinsatser ihop med arbetsgivarens resurser och specia

listernas kompetens vid låg samstämmighet mellan skyddsombud, 

huvudskyddsombud, arbetsledare, förvaltningschefer och före

tagshälsovårdens personal? 
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Flexibilitet är en annan av de fyra faktorerna som har en 

direkt koppling till detta kapitel. Organiseringen av arbets-

miljöarbetet måste vara flexibel för att nya typer av problem 

skall kunna definieras och åtgärdas. I kapitlet diskuteras om 

aktörernas problembilder idag motsvarar de arbetsmiljöfrågor 

de anser vara väsentligast inför framtiden. Implementations-

strukturers relevans för den nära framtidens behov kan därmed 

beaktas. 

Sambandsmåttet Kendalls W, som antar värden mellan 0 och 1, 

ger möjlighet att mer systematiskt jämföra samvariation mellan 

t ex aktörsgruppernas engagemang och hur väl de upplever att 

problemen kan åtgärdas (tabell 3). W mäter i hur hög grad 

aktörernas rangordningar av olika problemtyper överensstämmer 

med varandra ifråga om engagemang respektive hur de kan till

godoses ("the communality of judgements for the m observer" 
213) . Ju högre värde (=närmare 1) desto större är överensstäm

melsen. (För t ex anpassnings-, omplacerings- och organisa

tionsfrågor i kolumnen "Totalt" i tabell 3 är Kendalls W =.00. 

Högt engagemang för dessa frågor kombineras med låg upplevd 

möjlighet att åtgärda frågorna.) 

213 Kendall M D, 1962 sid 95. Se även diskussion i Siegel S, 
1956 sid 229-238. Kendalls W är ett icke-parametriskt korrela-
tionsmått. 
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Tabell 3. Jämförelse av engagemang och upplevd möjlighet att 
åtgärda problem. Efter förvaltningstyper, företags
hälsovård och totalt. Totalt n=1011, teknisk verk
samhet n=278, social verksamhet n=33 6, gemensam 
kommunadministration n=186, FHV n=63. Kendalls W. 

Totalt Teknisk Social Gem. FHV 
verk. verk. adm. 

(Mindre teknisk-fysiska frågor) 
1. Förändrade arbetsställningar, .25 .56 .10 .58 .05 

lyftteknik 
2. Utrustning och komfortfrågor, . 18 .20 .18 .34 .02 

ljus, skyddsutrustning 

(Större tekniska frågor) 
3. Ombyggnation, ventilations . 00 .03 .00 .02 .07 

frågor 
4. Buller och kemiska hälso .36 .21 .49 . 62 .04 

risker 

(Allvarliga fysiska frågor) 
5. Åtgärder vid (förslitnings)- .07 .28 .01 .23 .23 

skador, arbetssjukdomar 

(Psyko-sociala frågor) 
6. Trivsel, stress och samar .04 .00 .06 .04 . 13 

betsfrågor 
7. Anpassnings-, omplacerings- .00 .02 .00 .00 .13 

och organisationsfrågor 
8. Missbruk .33 .37 .35 .29 .11 

(Rapportering och insats med 
anledning av arbetsskador) 
9. Utredning och anmälan av .48 .56 .43 .68 . 16 

arbetsskador 
10.Uppföljning och utvärdering .27 .40 .19 .46 .03 

av arbetsskador 
11.Annat .04 .03 . 04 .08 .06 

Det finns stor spridning mellan engagemang i problemtyper och 

upplevd möjlighet att åtgärda dem. Slutsatsen förändras inte 

om materialet presenteras efter aktörsgrupper förvaltningsvis 

(tabellbilaga, tabellerna 16 - 18). För många av problemen bör 

det därför vara svårt att organisera strukturer för problem

lösning som kopplar samman upplevda behov med nödvändiga re

surser och beslutskompetens. 
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Spridningen mellan engagemang och upplevd möjlighet att åt

gärda är särskilt accentuerad för (P2) ombyggnation- och ven

tilationsfrågor (dvs större tekniska problem), (P3) allvar

ligare fysiska frågor (social förvaltning) och (P4) psyko-

sociala frågor. Samtliga dessa frågor karakteriseras av hög 

problemkomplexitet. De tar längre tid att åtgärda, kräver 

större resurser för insatser och innebär oftast behov av 

medverkan från specialister. 

I de uppräknade frågorna kombineras högt engagemang tillsam

mans med låg tilltro till att problemen kan åtgärdas med nu

varande personella och ekonomiska resurser. Dessa problemtyper 

utgör därmed svårhanterliga arbetsmiljöproblem i kommunerna. 

Återkopplat till den teoretiska begreppsapparaten i avhand

lingen medför problemens komplexitet att även komplexiteten i 

organiseringen av problemet ökar. Det bör medföra en varierad 

organisering med implementationstrukturer innehållande de 

professionella arbetsmiljöaktiva grupperna. 

För buller och kemiska hälsorisker, förändrade arbetsställ

ningar och lyftteknik samt utredning och anmälan om arbetsska

dor är situationen den motsatta. Där uppvisas lågt engagemang 

(undantag social förvaltning i de två senare fallen) förenat 

med goda möjligheter att åtgärda problemen. Problemkomplexi

teten är låg. Det borde underlätta organisering av problem

lösningar. Att verksamhetens behov lättare kopplas samman med 

arbetsgivarens resurser och eventuellt specialisternas kom

petens . 

Materialet visar skillnader mellan förvaltningstyperna. Social 

förvaltning uppvisar en mer problematisk situation (lägre sam

stämmighet i definition och möjlighet att åtgärda problemen) 

än övriga förvaltningstyper. Beroende på aktörskategori er

hålls även en relativt stor spridning i såväl engagemang som 

uppfattning om möjligheter att åtgärda; problembilderna vari

erar. Detta bör även ha konsekvenser för organiseringen av 
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socialförvaltningens arbetsmiljöarbete. Hur sker en samlad 

prioritering och resursmobilisering vid en sådan splittrad 

problembild? 

Frågan är också varför verksamhetens behov upplevs olika 

mellan aktörerna? Hur hanteras prioriteringsdiskussioner 

rörande arbetsmiljöinsatser utan en någorlunda gemensam vär

dering av arbetsmiljöbehoven mellan aktörsgrupper inom en 

förvaltning? Hur organiseras arbetsmiljöinsatser för olika 

typer av problem med denna splittrade behovsbild? 

Framtida arbetsmiliöproblem 

Frågor om vad som engagerar aktörerna mest på arbetsplatser

na betonar arbetsmiljön såsom den har varit och är. Organise

ringen av arbetsmiljöarbetet måste dock vara flexibel om även 

nya typer av problem skall kunna definieras och åtgärdas. 

Motsvarar aktörernas nuvarande engagemang i problemtyper de 

arbetsmiljöfrågor de anser vara väsentligast inför framtiden? 

Svaret är ja. Vad som anges bli framtidens problem för respek

tive förvaltning överensstämmer i stor utsträckning med enga

gemanget i tidigare redovisade problem. De enda grupper som 

visar någon skillnad i preferensordningar är huvudskyddsom

buden och chefstjänstemännen. Slutsatser om behov av institu

tionell förändring av arbetsmiljöarbetet utifrån hur problem

lösning organiseras idag kan därmed även antas motsvara den 

nära framtidens behov. Detta underlättar en organisering av 

arbetet som även motsvarar arbetsmiljöarbetets förebyggande 

ambition. 

Trivsel, stress och samarbetsfrågor är de arbetsmiljöproblem 

som sammantaget upplevs som väsentligast inför framtiden 

(tabell 5). Resultaten överensstämmer med och styrker arbets-

miljökommissionens slutsatser att "det finns all anledning 

att tro att så kallade tillitsbristsjukdomar kommer att få en 
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växande betydelse i framtiden. Det är psykologiska, emotio

nella, sociala och somatiska tillstånd som hänger samman med 

människors oförmåga att hantera osäkerhet och risker i till

varon" 214. Företagshälsovården är enda grupp med annan pre

ferensordning. De anger åtgärder vid (förslitnings)skador, ar

betssjukdomar före trivsel, stress och samarbetsfrågor. Vilka 

konsekvenser har de olika preferenserna om framtiden för 

organiseringen av arbetsmiljöarbetet? 

Tabell 5. Prioritering av arbetsmiljöfrågor som anses vara 
väsentligast inför framtiden. Procent, avrundade 
siffror. n=1011, varav chefstjänstemän n=249, ar
betsledare n=217, huvudskyddsombud n=225, skydds
ombud n=257, FHV n=63. 

Alternativ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. X. 

Totalt 12 8 10 9 17 33 6 5 

Teknisk verksamhet 
-Chefstj änstemän 3 3 18 2 17 37 10 10 
-Arbetsledare 4 13 7 14 17 34 2 8 
-Huvudskyddsombud 8 2 8 4 23 31 10 14 
-Skyddsombud 17 10 9 11 10 28 3 12 

Social verksamhet 
-Chefstj änstemän 6 2 9 - 14 46 9 14 
-Arbetsledare 30 5 7 - 17 37 3 1 
-Huvudskyddsombud 7 2 11 2 24 35 6 13 
-Skyddsombud 17 5 10 4 17 35 5 7 

Gemensam kommunadm. 
-Chefstj änstemän 5 7 7 7 12 51 12 6 
-Huvudskyddsombud - 14 21 21 - 50 7 8 
-Skyddsombud 5 18 13 13 — 42 — 22 

Företagshälsovård 8 2 6 6 37 19 11 17 

Not: 1 Förändrade arbetsställningar, lyftteknik. 2 Utrustning-
och komfortfrågor, ljus, skyddsutrustning. 3 Ombyggna-
tion, ventilationsfrågor. 4 Buller och kemiska hälsoris
ker. 5 Åtgärder vid (förslitnings)-skador, arbetssjuk
domar. 6 Trivsel, stress och samarbetsfrågor. 7 Anpass
nings-, omplacerings- och organisationsfrågor. X övriga 
alternativ (inklusive blanka svar). 

214 SOU 1990:49 sid 16. 



84 

Resultaten visar att arbetsmiljöfrågor med hög problemkom

plexitet (P3 och P4) kommer att bli de väsentligaste för ar-

betsmil j öarbetet i framtiden. De psyko-sociala och de allvar

liga fysiska frågorna har gradvis fått ökad aktualitet under 

de senaste årtiondena. 215 Dessa problemtyper är kunskapsin

tensiva i åtgärdsledet, visar sig ofta när skadan redan är ett 

faktum och är bestående under längre tid hos individen, även 

om orsakerna kan fastställas och undanröjas. 

Att förbättra arbetsmiljön 

Samstämmighet mellan engagemang i och uppfattningar om hur väl 

problemen kan åtgärdas har nu presenterats tillsammans med be

dömningar om framtida problembilder. Graden av samstämmighet 

påverkar komplexiteten i, och påfrestningar på, organiserings

processerna för att "lösa" policyproblemet. Stora skillnader i 

uppfattningar mellan aktörerna kräver en mer komplex och vari

erad organisering om policyproblemet skall kunna lösas. Hur 

pass enhetliga är uppfattningarna om vilka typer av insatser 

som, utifrån definierade problem, leder till en förbättrad 

arbetsmiljö? 

Det finns en variation mellan de "nedre" och "övre" formella 

hierarkiska nivåerna i kommunerna i perspektiv på nödvändiga 

åtgärder (tabell 6). En ändrad inställning till arbetsmiljön 

och dess betydelse prioriteras starkt av företagshälsovård, 

huvudskyddsombud och chefstjänstemän. Detta betonas därutöver 

mer i mellanstora kommuner (totalt 51 procent av aktörerna 

markerade detta alternativ) än i övriga kommuntyper (totalt 41 

procent av aktörerna i stora kommuner och 44 procent i de små 

markerade detta alternativ). Arbetsledarna prioriterar de 

personella och ekonomiska resurserna. Detta gäller i synnerhet 

pic # # 
Liknande slutsatser om framtiden dras av Ettarp L, 

Kvarfordt E, 1981, sid 61 ff. 
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arbetsledare inom social verksamhet (48 procent). I övrigt 

finns inga större skillnader mellan förvaltningstyperna. 

Tabell 6. Prioritering av typ av insatser som leder till en 
förbättrad arbetsmiljö. Procent, avrundade siffror. 
Chefstjänstemän n=249, arbetsledare n=217, huvud
skyddsombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. 

Alternativ 
1. 2. 3. 4. 5. Blank 

Chefstj änstemän 15 19 2 9 47 8 
Arbetsledare 13 36 6 7 30 8 
Huvudskyddsombud 12 26 1 3 51 7 
Skyddsombud 11 26 4 4 41 14 
Företagshälsovård 8 13 2 2 67 8 

Not: Alternativ 1= Det finns all anledning att se över arbets
formerna för kommunens arbetsmiljöarbete. 
Alternativ 2= Det är de personella och ekonomiska re
surserna som behöver ses över. 
Alternativ 3= Det är lagar och avtal som behöver ägnas 
mer uppmärksamhet för kommunens arbetsmiljöarbete. 
Alternativ 4= Kommunens arbetsmiljöarbetet kan förbättras 
med de lagar/avtal och den resursram som finns för när 
varande. 
Alternativ 5= Det är inställningen till arbetsmiljön och 
dess betydelse som behöver förändras. 

Alternativen "att lagar och avtal behöver ägnas mer uppmärk

samhet" , samt "att kommunens arbetsmiljöarbete kan förbättras 

med de lagar/avtal och den resursram som finns för närvaran

de", är genomgående lågt prioriterade. Detta kan verka motsä

gelsefullt. Om lagar och avtal inte är av central betydelse 

för arbetsmiljöarbetet, borde alternativet att arbetsmiljön 

kan förbättras med nuvarande normsystem prioriteras. Detta är 

dock en skenbar motsättning och förklaringen ligger i til

lägget på det senare alternativets skrivning: "Kommunens ar-

betsmil j öarbete kan förbättras med de lagar/avtal och den 

resursram som finns för närvarande". Att det är en skenbar 

motsättning framgår också av att alternativ två, "att de per
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sonella och ekonomiska resurserna behöver ses över", priori

teras högt. 

Betydelsen av lag och avtal 

Arbetsmiljöarbetet ger tillfälle att studera det genomslag på 

lokal nivå som omfattande lag och avtalssystem har på defini

tion och åtgärd av problem. Det antas ofta att åtgärdandet av 

samhällsproblem styrs (direkt) genom normsystem som lagstift

ning eller avtal; "land skall med lag byggas". Men lagstift

ning, beslut och avtal är inte otvetydiga. Den verklighet som 

möter aktörerna på arbetsplatserna är ofta komplicerad och 

inte lätt att förutse i normeringssituationen. Ramlagstift

ningen, som Arbetsmiljölagen - AML, syftar till att ge hand

lings- och tolkningsutrymme. 216 

Arbetsmiljöområdet karakteriseras av en "mångnormsituation" 

med ett omfattande regelverk av lagar och avtal. Det har trots 

detta hävdats att statens styrsignaler genom regelverken är 

för svaga för att leda till konkreta åtgärder i det lokala 

arbetsmiljöarbetet. 217 Frågan är dock om starkare styrsignaler 

nödvändigtvis leder till effektivare arbetsmiljöarbete? 218 

Frågan är speciellt berättigad för de problem som inför fram

tiden anses kommer att dominera arbetsmiljöarbetet i kommun

erna, rehabiliterings- och psyko-sociala frågor. 

Intervjuerna styrker i allt väsentligt enkätresultatet att 

lagar och avtal ej är av särskild stor betydelse när arbets-

miljöfrågor definieras och åtgärdas. Arbetsmiljölagstiftningen 
219 , 220 • är inte allmänt kand , även om undantag finns. Arbetsle-

216 Hydén H, 1984 t ex sid 13. 
217 Liukkonen P, 1987. 
218 En inom detta område närmast klassisk frågeställning. 

Se vidare Bostedt G, 1989. 
219 Med det avses här för enkelhets skull både lag och för

fattning, även fast dessa två begrepp vad avser utfärdare inte 
är identiska. 220 • • Jamfor t ex SIFO-undersokning presenterad i Arbetar
skyddsstyrelsens pocketserie 3/88, 1988. 
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darna har t ex en viss kännedom om det allmänna juridiska 

ansvar som åvilar dem, men begränsade kunskaper om detalj före

skrifter. Den bästa översikten tycks finnas hos yrkesinspek

törerna och, till viss del, skyddsingenjörerna. Det betyder 

dock inte alltid att yrkesinspektörerna betonar regelverket 

eller eftersträvar att det följs. 221 De söker nå resultat på 

förtroende- och samarbetsbasis. Det kommunala arbetsmiljöav

talet är genomgående dåligt känt. Arbetsmiljöproblemens "lös

ningar" organiseras mestadels utifrån praktiska "vardagliga" 

utgångspunkter. 

Det föregående behöver inte tolkas som att lag och avtal är 

betydelselösa för verksamhetsområdet och dess aktörer. Norm

komplexet betonar den betydelse staten och organisationerna 

lägger på arbetsmiljön och aktörerna accepterar dess inten

tioner. Dess betydelse är dock liten som konkret vägledning i 

arbetsmiljöarbetet. Därav dess låga prioritering jämfört med 

alternativen "inställningen till arbetsmiljön" och de "perso

nella och ekonomiska resurserna". Normkomplexet fungerar som 

en trygghetsfaktor och som legitimitetsgarant, inte som styr

medel för det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Återkopplat till inledning och det teoretiska kapitlet i av

handlingen har detta avsnitt visat att aktörerna har en auto

nom hållning till normsystemet. Normsystemets betydelse för 

definition och åtgärd av problem är liten. Dess legitimitet 

ifrågasätts dock inte. Problemen "löses" så smidigt som möj

ligt utan kännedom om regelverken. 

Enligt de teoretiska antagandena i avhandlingen borde norm

systemet ha låg legitimitet när det inte upplevs som funktio

nellt för praktisk problemlösning? Så är det dock inte. Lagar

nas, författningarnas och avtalens legitimitet ifrågasätts 

inte av aktörerna. Varför? En förklaring kan vara att det man 

221 Se även tex Lundberg L, 1982 kapitel 8, Kelman S, 1980 
sid 246-247 och Lyttkens C H, 1989. 
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inte känner till (annat än mycket övergripande) kan man heller 

inte värdera. Normsystemet upplevs vare sig som ett hinder för 

eller som ett stöd i arbetet. Det representerar en "bakomligg

ande" trygghet, en påverkanspotential, som är "bra att ha om 

det skulle behövas". 

I teorikapitlen betonas institutionaliseringens processkarak

tär, att institutionell förändring sker över tid. Om de teore

tiska antagandena stämmer så kommer normsystemets bristande 

funktionalitet att leda till förändringar av densamma vid 

(ett) senare tillfälle/tillfällen. Har processen hunnit verka 

tillräckligt länge i kommunerna för att få institutionella 

konsekvenser? Är normsystemets legitimitet tillräckligt hög 

för att vidmakthålla ett strukturellt motstånd mot förändring

ar? Dessa frågor diskuteras vidare när arbetsmiljöproblemens 

organisering beskrivits. 

Samstämmigheten är stor bland arbetsmiljöarbetets aktörsgrup

per om att inställningen till arbetsmiljön och dess betydelse 

behöver förändras. I andra hand anges att personella och eko

nomiska resurser behöver tillföras och i tredje hand att ar

betsformerna behöver ses över. För att kunna analysera vad i 

inställningen som behöver förändras, och hur arbetsformerna 

behöver utvecklas, krävs kunskaper om hur arbetsmiljöarbetet 

bedrivs praktiskt i kommunerna; hur arbetsmiljöarbetet orga

niseras. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har aktörernas problemuppfattningar jämförts 

med hur de upplever att dessa kan åtgärdas. Stora skillnader i 

uppfattningar om vad som är dominerande problemtyper kräver en 

mer komplex och varierad organisering av arbetsmiljöarbetet. 

Hur kopplas t ex behov av arbetsmiljöinsatser ihop med arbets

givarens resurser och specialisternas kompetens vid låg sam

stämmighet mellan aktörsgrupperna? Graden av samstämmighet 
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påverkar komplexiteten i, och påfrestningar på, organiserings

processerna för att "lösa" policyproblernet - att hantera hel

heten. 

För många av problemen saknas det en struktur för deras lös

ning där redovisade behov kopplas samman med tillgängliga 

resurser och beslutskompetens. Detta är särskilt accentuerat 

för ombyggnation- och ventilationsfrågor (dvs större tekniska 

problem), allvarligare fysiska frågor (social förvaltning) och 

psyko-sociala frågor. Samtliga frågor karakteriserade av hög 

problemkomplexitet. Dessa problemtyper utgör därmed svårhan

terliga arbetsmiljöproblem i kommunerna. Problemens komplexi

tet medför att även komplexiteten i organiseringen ökar. Det 

bör medföra en varierad organisering, med implementationstruk-

turer där de professionella arbetsmiljöaktiva grupperna ingår. 

För buller och kemiska hälsorisker, förändrade arbetsställ

ningar och lyftteknik samt utredning och anmälan om arbetsska

dor är situationen den motsatta. Där uppvisas lågt engagemang 

förenat med goda upplevda möjligheter att åtgärda problemen. 

Problemkomplexiteten är låg. Det borde underlätta organisering 

av problemlösningar, att verksamhetens behov för dessa typer 

av problem lättare kopplas samman med arbetsgivarens resurser 

och specialisters kompetens. 

Samstämmigheten mellan aktörernas problemuppfattningar och hur 

de upplever att dessa kan åtgärdas varierar beroende på såväl 

förvaltningstyper som aktörskategorier. Social förvaltning 

uppvisar t ex en mer problematisk situation (lägre samstämmig

het i definition och åtgärd av problemen) än övriga förvalt

ningstyper. Aktörernas bedömning av framtida dominerande ar-

betsmil jöproblem överensstämmer i stor utsträckning med hur de 

anger dagens problembilder. 
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Samstämmigheten är relativt stor om en sak: att det är in

ställningen till arbetsmiljön och dess betydelse som i första 

hand behöver förändras. Detta även om en viss variation kan 

återfinnas mellan de "nedre" och "övre" formella hierarkiska 

nivåerna i kommunerna. Samstämmigheten är även stor om att det 

i andra hand saknas personella och ekonomiska resurser och i 

tredje hand att arbetsformerna behöver ses över. Normsyste

mets, dvs lagars och avtals, betydelse för definition och 

åtgärd av problem är ringa. Dess betydelse för organiseringen 

av arbetsmiljöarbetet är därmed också liten. Problemen löses 

så smidigt som möjligt utan kännedom om regelverken. Aktörerna 

kan sägas ha en autonom hållning till normsystemet utan att 

dess legitimitet för den skull ifrågasätts. 

Detta kapitel har diskuterat samstämmigheten mellan uppfatt

ningar om problembilder och hur de upplevs kunna åtgärdas. 

Samstämmigheten varierar beroende på problemtyp. Komplexa 

problem visar låg samstämmighet mellan aktörernas engagemang 

och deras upplevda möjligheter att åtgärda dem. Hög problem

komplexitet ställer därmed särskilda krav på organiseringen av 

arbetsmiljöarbetet. En annan viktig faktor för organiseringen 

av arbetsmiljöarbetet är hur aktörerna samverkar med varandra. 
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8. AKTÖRSKONSTELLATIONER I ARBETSMILJÖARBETET 

De dominerande arbetsmiljöfrågorna idag och inför framtiden 

har nu presenterats tillsammans med en diskussion rörande 

deras komplexitet och hur de upplevs kunna lösas. Utgångspunk

ten för en problemorienterad policyansats är därmed lagd - en 

karaktäristik av de frågor kring vilka organisering sker. 

Policyproblemet bestäms av de sociala problem som ingår i ar-

betsmil j överksamheten, så som de upplevs av relevanta aktörer. 

I föregående kapitel visades att det normsystem som reglerar 

arbetsmiljöarbetet inte direkt påverkar organiseringen av 

arbetsmiljöproblemens lösning. Nästa steg i analysen är att 

avgränsa olika aktörskonstellationer, hur arbetsmiljöaktiva 

grupper förhåller sig till varandra och till andra aktörer 

eller institutioner. En presentation av aktörskonstellationer 

är inte en analys av arbetsmiljöarbetets organisering. För att 

diskutera organisering krävs att aktörers handlande direkt 

kopplas samman med definition och åtgärd av problem. 

I detta kapitel presenteras först några generella kontaktmön

ster mellan olika typer av aktörer och institutioner oberoende 

av problemtyper. Presentationen görs dels för kommunerna i 

stort, dels efter uppdelning i förvaltningstyper. Avsikten är 

att avgränsa de för organiseringen av arbetsmiljöarbetet rele

vanta aktörsgrupperna och institutionerna innan den problem

specifika analysen tar vid. 

Fokus för detta kapitel är hur arbetsmiljöaktiva grupper för

håller sig till varandra och till andra aktörer och institu

tioner. Analysen fördjupas i följande kapitel. Då kopplas de 

avgränsade aktörskonstellationerna samman med analysfunktio

nerna (Fl) definiera behov, (F2) prioritera insatser, (F3) 

mobilisera resurser för insatser och (F4) utvärdera resultat. 
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Intervjuerna och enkätens målgrupper 

Arbetsmiljöarbetets organisering utgör den empiriska problem

ställningen i avhandlingen. Ett led i analysen av detta är 

hur, och på vilket sätt, arbetsmiljöaktiva i de tre förvalt

ningstyperna anger att de samverkar med varandra, och/eller 

med andra aktörer som de bedömer som relevanta. Tidigare har 

tre "aktörsuppsättningar11 presenterats som särskilt intres

santa för en analys av arbetsmiljöarbetet: de fackliga orga

nisationerna, arbetsgivarrepresentanterna och de professio

nella aktörerna. Intervjuarbetet visade vilka typer av aktörer 

som huvudsakligen ingår i dessa "aktörsuppsättningar". 

- Arbetstagarrepresentanter. De deltar i egenskap av valda 

representanter för fackliga organisationer. De är vanligen 

skyddsombud eller huvudskyddsombud och representerar sin or

ganisation på "arbetsgolvet" (i dagliga kontakter rörande 

konkreta arbetsmiljöfrågor och företagshälsovård). De ingår 

ofta i skyddskommittéerna, centrala arbetsmiljökommittén eller 

i företagshälsovårdens styrelse eller kommitté. För socialför-
, , , 777 . valtnmgens del raknas även intervjuer med vaktmastare m 

här. 

- Arbetsgivarrepresentanter. Anställda som är juridiskt ansva

riga för arbetsmiljön och som återfinns både på "arbetsgolv

et", i skyddskommittéer, central arbetsmiljökommitté och i 

??? • • • I samtliga fall var de intervjuade vaktmastarna sam
tidigt skyddsombud eller huvudskyddsombud. Intervjuer med vakt
mästare genomfördes i 8 av de 18 kommunerna. I några fall upp
gavs det att skyddsombudsuppdraget "delades" mellan t ex ett 
vårdbiträde och vaktmästaren. De hade då inte klart för sig 
vilken söm formellt var vald som skyddsombud och suppleant. Det 
har varit svårt att avgöra om referensen skett till uppgiften 
som vaktmästare, till vaktmästaren utifrån kunskapen om att han 
samtidigt var huvudskyddsombud, skyddsombud eller skyddsombuds
suppleant eller till förtroendeuppdraget skyddsombud. Då i 
samtliga fall uppgifterna relaterat till sociala problem som 
väcks är försvinnande lika placeras de intervjuade huvudskydds
ombuden/skyddsombuden/vaktmästarna in under denna typ av aktör
er. 
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företagshälsovårdens styrelse eller kommitté. Arbetsgivar

representanterna utgörs oftast av arbetsledare och chefstjäns

temän . 

- Professionella grupper. De representerar expertkunskap inom 

arbetsmiljöområdet. De professionella aktörerna var kommunala 

personaltjänstemän med ansvar för olika typer av arbetsmil-

jöfrågor. Det har t ex varit personalkonsulenter i sitt jobb 

med anpassningsfrågor och personalassistenter med administra

tiva uppgifter för den formella skyddsorganisationen. Perso

naltjänstemän återfinns i större kommuner på respektive för

valtningar, i mindre och mellanstora kommuner ofta på perso

nalkontoren. övriga professionella grupper var fastighets

ingenjörer, yrkesinspektörer och företagshälsovårdens perso

nal . 

Intervjuerna gav kännedom om vilka som utgjorde relevanta ak

törsgrupper för arbetsmiljöarbetet. Därigenom kunde enkäten 

riktas till fem kategorier av anställda: skyddsombud, huvud

skyddsombud, arbetsledare, chefstjänstemän (inkluderande per

sonalcheferna) och företagshälsovården. 

Inga enkäter skickades (av tids- och kostnadsskäl) till "en

skilda" anställda. Skyddsombuden antas i avhandlingen repre

sentera de enskilda anställdas perspektiv och en validitets-

test har gjorts för att testa antagandet (se vidare metod

kapitlet) . Validitetstestet visade att skyddsombuden ger en 

alltför stark framtoning av sin egen roll som kravformulerare. 

De enskilda arbetstagarna vänder sig ofta direkt till ansvarig 

arbetsledare vid arbetsmiljöproblem. Detta har beaktats i den 

kommande redovisningen. I övrigt överensstämmer skyddsombudens 

perspektiv med de enskilda anställdas perspektiv. 
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Aktörskonstellationer 

Det valda policyproblemet, hur skapas en bra arbetsmiljö för 

de kommunalt anställda, kan placeras inom den organisatoriska 

ram kommunen som arbetsgivare utgör. Det finns ett flertal 

kontextuella och/eller organisatoriska faktorer som kan påver

ka organiseringen av policyproblemet. Några ligger utanför 

kommunerna. Påverkansfaktorerna kan variera beroende på i 

vilken kommun organiseringen studeras och är därför svåra att 

preskriptivt ange. 

Organiseringen av arbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö 

för kommunalt anställda kan beröra eller återverka på ett 

flertal olika offentliga program (t ex arbetsmarknadsfrågor, 

försäkringssystemet, den allmänna hälso- och sjukvården, före

tagshälsovården, arbetsmiljötillsynen mm). Programmen kan ses 

som formella uttryck för en politisk vilja med vidhängande 

normsystem, organisation och resurser. Det säger dock föga om 

huruvida programmen är, eller har varit, delar av policypro-

cesser - om de påverkat organiseringen av policyproblemet. 

Genom intervjuerna kunde ett antal relevanta inom- och utom-

kommunala aktörsgrupper och institutioner avgränsas (tabell 

7). Deras betydelse som kontaktinstans för de fem aktörsgrupp

erna i arbetsmiljöarbetet diskuteras nedan. 
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Tabell 7. Andel av de svarande som anger regelbunden kontakt i 
arbetsmiljöarbetet med ett urval grupper/instanser. 
Procent, avrundade siffror. n=1011, varav chefstjän
stemän n=249, arbetsledare n=217, huvudskyddsombud 
(HSO) n=225, skyddsombud (SO) n=257 och företagshäl
sovård (FHV) n=63. 

Totalt Chefs Arb. HSO SO FHV 
tj . led 

Arbetstagare 63 47 77 72 59 70 
Skyddsombud 46 29 58 60 37 62 
Närmaste arbetsledare 54 47 46 57 60 67 

Avdelningschef (motsv) 38 57 30 37 27 35 
Förvaltningschef (motsv) 22 26 19 29 15 24 

Huvud s kydd s ombud 34 32 22 43 30 59 
Företagshälsovården 33 37 28 52 17 35 

Skyddskommitté 43 37 22 69 36 70 
Central arb.miljökommitté 26 31 5 44 12 65 

Politisk förtroendeman 10 20 2 12 5 8 
Facklig klubb/sektion/avd 32 29 18 57 27 16 
Medbestämmandegrupp (motsv) 7 10 6 9 3 6 

Yrkesinspektionen 8 8 7 13 4 5 
Försäkringskassan 9 11 9 4 2 49 
Arbets förmedlingen 6 8 7 2 2 27 
Distrikts/primärsj ukvård 5 1 14 1 2 18 

223 Annan kontakt 4 3 3 6 1 13 

Not: Tabellen läses på följande sätt; t ex 63 procent av 
samtliga svarande anger regelbundna kontakter med ar
betstagare osv. 

223 Det finns ingen större skillnad i andelen "blanka" 
svar för de olika alternativen i tabellen ovan. "Annan kontakt" 
utgör dock ett undantag med 92 procent "blanka" svar. Det visar 
att tabellalternativen i stor utsträckning täcker de möjliga 
aktörer och instanser som kan komma ifråga för arbetsmiljöar
betet. Skyddsrond och personaltjänstemän är de vanligaste exem
plen på grupper/instanser nämnda under rubriken "Annan kontakt". 
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En första konstellation 

Samtliga svarande anger täta kontakter med arbetstagare, ar

betsledare och skyddsombud. Förutom att de oftast anges som 

kontaktinstans för andra så bildar de även en gemensam kon

stellation. Arbetsledare har främst kontakter i arbetsmiljö

frågor med arbetstagare och därefter med skyddsombud. På samma 

sätt redovisar skyddsombud sina tätaste kontakter med arbets

ledare och arbetstagare. 

Inga enkäter skickades ut till "enskilda" anställda. Implemen

tationsstudiens intervjuer (validitetstestet) kan dock kom

plettera enkätmaterialet i detta fall. Intervjuerna visar att 

för enskilda arbetstagare utgör arbetsledarna den grupp till 

vilket de i första hand vänder sig för diskussion om arbets

miljön, i andra hand skyddsombuden. Det styrker bilden av ar

betstagare, arbetsledare och skyddsombud som en konstellation. 

En andra konstellation 

En andra konstellation följer delvis förvaltningarnas linjeor

ganisation: chefstjänstemän och avdelningschefer. Med linjeor

ganisation avses den formella hierarkiska beslutsgången med 

förvaltningschef som högste ansvarige tjänsteman, över chefer 

på mellannivå till arbetsledare. 

Chefstjänstemännen har sina tätaste kontakter med avdelnings

chefer och därefter arbetsledare. Inga enkäter skickades ut 

till chefer på mellannivå. Implementationsstudiens intervjuer 

kan dock komplettera enkätmaterialet även i detta fall. Inter

vjuerna visar en motsvarande kontakt från avdelningschefer 

till chefstjänstemän. 
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Att chefstjänstemän anger tätaste regelbundna kontakter med 

avdelningschefer är rimligt utifrån ett antagande om att in

formationsutbyte och uppgiftslämnande i arbetsmiljöfrågor 

följer linjeorganisationen. Men om linjeorganisationen skall 

fungera som organisering för praktisk problemlösning i arbets-

miljöarbetet krävs en motsvarande regelbunden kontakt från 

avdelningscheferna med arbetsledarna, de som skall lämna/mot

taga information/uppgifter i verksamheten. Den relationen är 

dock inte lika utvecklad. Arbetsledare utgör (tillsammans med 

skyddsombud) den grupp som anger lägst regelbunden kontakt med 

avdelningschef (motsvarande) i arbetsmiljöfrågor. Här finns 

ett "glapp" i linjens informationsflöde. 

"Glappet" visar sig även i kontakterna mellan arbetsledare och 

förvaltningschef (motsvarande), dvs chefstjänstemän. Arbets

ledare och skyddsombud är de grupper som anger lägst frekvens 

regelbundna kontakter med chefstjänstemän. Informations/be

slutsflödet genom linjeorganisationen upprätthålls alltså inte 

genom att mellanchefsnivåerna blir "överhoppade" och kontakter 

tas direkt med chefstjänstemän. Det finns ett "glapp" i ar-

betsmil j öarbetets organisering mellan de övre och nedre hier

arkiska nivåerna i linjeorganisationen. 

En tredje konstellation 

En tredje konstellation i arbetsmiljöarbetet utgörs av huvud

skyddsombud och företagshälsovård. Dessa grupper anger regel

bundna kontakter främst med arbetstagare och skyddskommitté. 

Företagshälsovården anger därefter central arbetsmiljökom

mitté. Denna konstellation markerar därmed starkast kontakter 

med den formella skyddsorganisationen. Huvudskyddsombud och 

företagshälsovård anger därutöver, i förhållande till övriga 

aktörer, de tätaste kontakterna med varandra. 
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Samverkan mellan aktörskonstellationerna 

Aktörskonstellationernas sammansättning visar att samverkan 

huvudsakligen sker inom olika hierarkiska nivåer, inte mellan 

dem. De verksamhetsnära representanterna (arbetstagarna, 

skyddsombuden och arbetsledarna) utgör en konstellation. Rep

resentanterna för "högre" hierarkiska nivåer (chefstjänste

männen och avdelningschefer) utgör en annan konstellation. 

Kan detta vara en orsak till den bristande samstämmighet som 

konstaterades i föregående kapitel? Kan bristen på samverkan 

och kontakt medföra att beslut om åtgärdsinsatser inte över

ensstämmer med verksamhetens behov? 

Huvudskyddsombuden och företagshälsovården har positioner som 

möjliggör en överblick av arbetsmiljöarbetet i kommunerna. De 

skulle kunna fylla en funktion som förmedlande/samordnande 

länk mellan verksamhetens definition av problem och chefsnivå

ernas tänkta prioriterande och resursmobiliserande uppgifter. 

Det sker dock inte. Huvudskyddsombuden och företagshälsovården 

utgör en konstellation som lever ett eget liv. För dem är den 

formella skyddsorganisationen det primära fokuset. 

Hur sker organiseringen av arbetsmiljöarbetet när olika ak

törskonstellationer utvecklas? Hur kopplas deluppgifter samman 

till en helhet för olika typer av problem? 

Inom- och utomkommunala kontakter 

I avhandlingen används en "open-system-theory"-ansats 224. Or

ganiseringen av policyproblemet kan påverkas av aktörer/insti

tutioner såväl inom som utom den organisatoriska ram kommunen 

som arbetsgivare utgör. Hittills har bara aktörer inom kom

munen berörts. Vilken betydelse har institutioner/aktörer 

utanför den kommunala verksamheten? 

224 Jämför Scott R W, 1987 sid 78-92. 
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De utom-kommunala kontakterna (Yrkesinspektionen, Försäkrings

kassan, Arbetsförmedlingen och distrikts-/primärsjukvården) är 

sporadiska (tabell 7) . En viss variation finns beroende på 

kommunstorlek. Med minskad storlek på kommunen ökar de utomor-

ganisatoriska kontakterna något (Yrkesinspektionen Eta= .05, 

Försäkringskassan Eta= .07, Arbetsförmedlingen Eta= .12 och 

distrikts-/primärsjukvården Eta= .12). Men det är fortfarande 

på en totalt sett låg nivå. 

Kommunerna tycks utifrån detta ha tillräckligt med egna re

surser för insatser rörande arbetsmiljön. De har en omsättning 

på personal som ger vakanser i organisationen (viktigt för om

placeringsåtgärder) , en variation i typer av arbetsuppgifter 

(viktigt för t ex anpassningsåtgärder) och en tillräckligt 

bred egen professionell kompetens för att kunna lösa sina 

problem. 

Yrkesinspektionen (Yl) har en perifer roll totalt sett. Pri

märt upplevs den som en instans för rådfrågning och till 

vilken det finns en viss "informationsplikt". Detta verkar 

överensstämma väl med yrkesinspektörernas egen ambition, såsom 

det framkom i intervjuerna. De vill mer vara stödjande infor-
• • • • mationsorgan och mindre av myndighet. Detta intryck för

stärks av att systemtillsyn införts 226 som arbetsmetod. Den 

innebär att större vikt läggs på insatser för att få fungeran

de arbetsmetoder (system) för arbetsmiljöarbetet i företagen/ 

organisationerna än att detaljgranska arbetsredskap/avgränsade 

arbetsmiljöer mm utifrån regelverk. Som arbetsmetod har sys-
• • • • • 777 temtillsynen institutionaliserats mycket snabbt. 

Se Kelman S, 1981, Wilson G K, 1986 och Lundberg L, 1982. 
226 Se vidare SOU 1990:49 bilagedel A, bilaga 1 sid 27-29. 
227 Se vidare SOU 1990:49. 
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De utom-kommunala institutionerna kan därmed inte sägas ha 

någon direkt betydelse för organiseringen av arbetsmiljöar

betet i kommunerna och tas därför inte upp för fortsatt ana

lys. De aktörskonstellationer som redovisats tidigare föran

leder dock en fortsatt diskussion. De fyra analysfunktionerna 

gör det bland annat möjligt att studera vilka av arbetsmiljö

arbetets deluppgifter som de olika aktörskonstellationerna 

huvudsakligen deltar i. Det blir fokus för nästa kapitel. 

Förvaltningstvperna 

I tidigare kapitel visades att förvaltningstyp, aktörsgrupper 

och storlek på kommunerna har betydelse för vilka problemtyper 

som dominerar och för samstämmigheten mellan problem och möj

ligheter att åtgärda dessa. I detta kapitel har några gene

rella kontaktmönster presenterats mellan olika typer av aktö

rer. Variation beroende på storlek på kommunerna har också 

behandlats. Återstår en diskussion om förvaltningstyperna har 

betydelse för hur aktörskonstellationerna ser ut. 

I social verksamhet anges (tabell 8), från en redan låg nivå, 

något tätare kontakter med försäkringskassan och primärvården 

(dvs utom-kommunala institutioner) än i teknisk verksamhet. 

Det förklaras av verksamhetens innehåll. Sjukvårdsansvaret för 

de äldre åligger landstingen, medan det sociala omsorgsan

svaret i övrigt åligger kommunen. Äldreomsorgen medför var

dagliga kontakter med försäkringskassan. Gemensam kommunad

ministration uppvisar den högsta andelen regelbundna kontakter 

med försäkringskassa och arbetsförmedling. Det orsakas helt av 

personalchefernas svar. övriga aktörsgrupper inom gemensam 

kommunadministration, inklusive resterande del av chefstjän

stemannagruppen, anger kontakter i paritet med svaren från 

teknisk verksamhet. 
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Tabell 8. Andel av de svarande som har regelbundna kontakter i 
arbetsmiljöarbetet med ett urval grupper/instanser. 
Efter förvaltningstyp. Procent, avrundade siffror. 
Teknisk verksamhet n=278, social verksamhet n=336, 
gemensam kommunadministration n=186. 

Social Teknisk Kommun-
förv. verks. adm. 

Arbetstagare 67 62 54 
Skyddsombud 48 52 25 
Närmaste arbetsledare 53 55 41 

Avdelningschef (motsv) 36 38 46 

Förvaltningschef (motsv) 17 17 37 

Företagshälsovården 33 26 36 
Huvudskyddsombud 29 36 24 

Skyddskommitté 41 40 28 
Central arb.miljökommitté 16 17 32 

Politisk förtroendeman 10 5 15 
Facklig klubb/sektion/avd 36 26 25 
Medbestämmandegrupp (motsv) 8 6 9 

Yrkesinspektionen 8 10 3 
Försäkringskassan 9 1 12 
Arbetsförmedlingen 5 2 11 
Distrikts-/primärsjukvård 10 — 1 

Annan kontakt 5 2 2 

Not: Tabellen läses på följande sätt; t ex 67 procent av de 
svarande inom social förvaltning anger regelbundna kon
takter med arbetstagare. Se tabellbilaga, tabellerna 19 -
22, för mer detaljerad redovisning. 

Totalt sett, och i synnerhet för de tidigare konstaterade ak

törskonstellationerna, kan inte förvaltningstyp för social och 

teknisk verksamhet sägas påverka kontakterna med olika aktörs

grupper/institutioner. För gemensam kommunadministration är 

situationen något annorlunda. Där anges påtagligt färre kon

takter med de aktörstyper som bildar den första konstellatio

nen (arbetstagare, skyddsombud och arbetsledare) samt klart 
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fler kontakter med aktörstyperna i den andra konstellationen 

(chefstjänstemän och avdelningschefer). Orsaken till detta är 

att chefstjänstemän dominerar kraftigt i antalet svarande inom 

denna förvaltningstyp (se exempelvis tabell 15 i tabellbila

gan) . Deras perspektiv får därmed stort genomslag i denna för

valtningstyp och följaktligen (jämför tabell 7) betonas den 

konstellation i vilken de själva ingår. Detta bör beaktas vid 

en jämförelse av aktörskonstellationer mellan gemensam kom

munadministration och övriga studerade förvaltningstyper. 

Samtidigt anger dock såväl huvudskyddsombud som skyddsombud 

inom gemensam kommunadministration tätare kontakter med för

valtningschef (motsvarande) än i övriga förvaltningstyper. Det 

påverkas av att antalet arbetsledare/mellanchefsnivåer är 

litet eller saknas. Förvaltningschefer inom gemensam kommunad

ministration har ofta ett mer direkt arbetsledarskap i för

hållande till sin personal än i de övriga studerade förvalt

ningstyperna. Att förvaltningscheferna trots detta angett få 

kontakter med huvudskyddsombud/skyddsombud hör möjligen samman 

med att antalet arbetsmiljöärenden inom gemensam kommunadmini

stration är få. Detta diskuteras utförligare i kommande kapi

tel . 

Aktörskonstellationer och arbetsmiliöarbetet - en sammanfatt

ning 

Arbetsmiljöarbetet karakteriseras av tre olika konstellationer 

av aktörer. De verksamhetsnära representanterna (arbetstagare, 

skyddsombud och arbetsledare) utgör en konstellation. Repre

sentanter för "högre" hierarkiska nivåer (chefstjänstemän och 

avdelningschefer) utgör en andra konstellation. Arbetsmiljö

arbetets specialister inom facken (huvudskyddsombud) och före

tagshälsovården utgör en tredje konstellation. 
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Aktörskonstellationernas sammansättning visar att samverkan 

huvudsakligen sker inom olika hierarkiska nivåer, inte mellan 

desamma. Kan det vara en orsak till den bristande samstämmig

het som kunde konstateras mellan aktörsgrupperna i föregående 

kapitel? 

Av de teoretiska antagandena i avhandlingen följer att orga

niseringen av policyproblemet kan påverkas av aktörer/institu

tioner såväl inom som utom den organisatoriska ram kommunen 

som arbetsgivare utgör. Kapitlet har dock visat att de utom-

kommunala aktörerna/institutionerna, med undantag för före

tagshälsovården, inte kan sägas ha direkt betydelse för orga

niseringen av arbetsmiljöarbetet. De tas därför inte upp för 

fortsatt analys. 

I tidigare kapitel har förvaltningstyp, aktörsgrupper och 

storlek på kommunerna visats ha betydelse för det resultat som 

erhölls. I detta kapitel har konstellationer av aktörsgrupper 

visat sig ha störst betydelse för hur samverkansmönstren ser 

ut. Storlek på kommunerna och förvaltningstyp medför ingen 

större variation i kontaktmönster. Detta stärker fokuset på 

organiseringen som den viktigaste faktorn för policyproblemets 

lösning. 
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9. ARBETSMILJÖARBETETS DELUPPGIFTER - AKTÖRERNAS ARBETSDELNING 

I föregående kapitel avgränsades tre olika aktörskonstella

tioner. Analys av organisering är dock mer än frekvensen kon

takter mellan olika aktörsgrupper. Diskussionen måste för

djupas med hur aktörsgrupperna förhåller sig till de funktio

ner som används för att representera huvudsakliga delar i 

arbetet med att organisera arbetsmiljöfrågor: definiera pro

blem (Fl), prioritera lösningar (F2), mobilisera resurser (F3) 

och utvärdera resultat (F4) . 

I tidigare kapitel diskuterades aktörernas samstämmighet i de

finition och åtgärd av problem. Arbetsmiljöarbetet kräver att 

olika aktörsgrupper, med olika uppgifter, kunskaper och befo

genheter, deltar för att organisera problemlösning. Beroende 

på problemtyper kan medverkan krävas från fler/andra aktörs

grupper än de som ursprungligen definierar behov. En relativt 

stor spridning mellan aktörsgrupper påvisades tidigare i såväl 

engagemang för som uppfattning om möjligheter att åtgärda; 

problembilderna varierade. Om en organisering av arbetsmiljö

arbetet skall kunna ske, där redovisade behov kopplas samman 

med tillgängliga resurser och (besluts)kompetens, krävs en 

medveten arbetsdelning mellan aktörerna. Finns den? Kan den 

bristande samstämmigheten orsakas av en organisering utan med

veten arbetsdelning, utan övergripande samordning? 

Fokus i avhandlingen är att utifrån organisering av policypro-

blem diskutera politisk institutionalisering. (Forskningsan

satsen sammanfattas i kapitel 5). De empiriska kapitlen har 

hittills presenterat de sociala problem som policyproblemet 

konstitueras av. En diskussion har förts om samstämmigheten i 

olika aktörers uppfattningar om dominerande problemtyper och 

möjligheten att åtgärda dem. Vissa kontextuella och institu
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tionella/organisatoriska faktorer som kan påverka organise

ringen av arbetsmiljöarbetet har därefter avgränsats. Tre vik

tigare aktörskonstellationer har konstaterats. 

Detta kapitel presenterar hur aktörsgrupperna (sammanförda i 

aktörskonstellationer) anger sitt eget deltagande, och hur de 

upplever andra gruppers engagemang, i arbetsmiljöarbetets del

uppgifter - arbetsdelningen. Deluppgifterna är fyra logiskt 

avgränsade delar av en organiseringsprocess: definition av 

problem (Fl), prioritering av lösningar (F2), resursmobili

sering (F3) och utvärdering av resultat (F4). Diskussionen 

gäller vad i processen från definition till åtgärd och utvär

dering av problem som respektive aktörsgrupp ser som sin hu

vudsakliga arbetsinsats. Därmed förbereds en analys av arbets

milj öarbetets organisering, deltagandet i arbetsmiljöarbetets 

deluppgifter för olika typer av problem. 

Detta är dock inte en analys av arbetsmiljöarbetets organise

ring, enligt de utgångspunkter som används i avhandlingen. För 

att beskriva och diskutera organisering krävs att aktörernas 

arbetsdelning kopplas samman med hur de handlar i förhållande 

till problem. 

Skyddsombud och arbetsledare i arbetsmiljöarbetets delupp

gifter 

Skyddsombuden anger störst engagemang i att definiera problem. 

De anges även av övriga aktörer som den grupp vilken oftast 

engagerar sig i att (Fl) definiera arbetsmiljöproblem (tabell 

nio). Samstämmigheten är alltså stor kring skyddsombudens pla

cering i arbetsmiljöarbetets deluppgifter. Det avgränsar och 

underlättar delvis den fortsatta analysen av aktörsgruppens 

deltagande i organiseringen av arbetsmiljöarbetet. Skyddsom

buden utgör även enda grupp som regelmässigt underskattar sitt 

eget deltagande i organiseringen jämfört med hur de upplevs 

medverka av andra grupper. 
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Tabell 9. Omfattning av eget engagemang och uppfattning om 
andras (skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsledare, 
chefstjänstemän, FHV-personal) engagemang i arbets-
miljöarbetets deluppgifter. Procent, avrundade 
siffror. Chefstjänstemän n=249, arbetsledare n=217, 
huvudskyddsombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. 

(Fl) Påtala/inventera 
Mycket Ofta Spora- Aldrig 
ofta diskt 

Skyddsombud 10/22 43/37 35/25 4/ 2 
Arbetsledare 12/ 8 46/28 37/46 1/ 4 
Chefstj änstemän 8/ 1 38/ 8 47/49 2/22 
Huvudskyddsombud 32/17 48/27 19/28 1/ 9 
FHV-personal 54/12 33/27 5/34 -/ 7 

( F 2 )  Avväaa/prioritera 
Mycket Ofta Spora Aldrig 
ofta diskt 

Skyddsombud 3/ 5 22/22 49/43 11/13 
Arbetsledare 8/ 7 42/33 35/37 4/ 5 
Chefstj änstemän 10/ 5 51/15 31/43 2/14 
Huvudskyddsombud 10/ 6 40/21 39/36 5/13 
FHV-personal 33/ 5 33/20 22/36 3/14 

( F 3 )  Åtcrärda/behandla 
Mycket Ofta Spora Aldrig 
ofta diskt 

Skyddsombud 5/ 8 30/24 44/38 11/14 
Arbetsledare 11/ 9 47/33 35/38 2/ 4 
Chefstj änstemän 8/ 4 36/14 45/44 5/17 
Huvudskyddsombud 13/ 8 40/21 37/35 7/15 
FHV-personal 41/12 29/27 14/30 8/10 

CF4) Fölia upp/utvärdera 
Mycket Ofta Spora Aldrig 
ofta diskt 

Skyddsombud 5/ 8 28/26 48/38 10/11 
Arbetsledare 7/ 7 41/24 44/43 5/ 9 
Chefstj änstemän 7/ 2 35/11 50/42 3/23 
Huvudskyddsombud 11/10 42/23 40/34 4/12 
FHV-personal 37/ 9 38/25 18/35 -/ 9 

Not: Det första värdet i tabellen ovan anger hur aktören an
gett det egna engagemanget. Det andra värdet anger hur 
engagemanget upplevs av de andra aktörerna sammantaget. 
Differensen mellan radsumman och 100 procent utgörs av 
blanka svar. 
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Arbetsledarnas engagemang är jämnt spritt över samtliga del

uppgifter. Det kan indikera att engagemanget i olika delupp

gifter varierar beroende på problemtyper. Arbetsledarna anges 

av övriga grupper vara de som oftast engagerar sig i att prio

ritera insatser (F2) och mobilisera resurser (F3) för att åt

gärda arbetsmiljöfrågor. Även om arbetsledarna har en tendens 

att övervärdera sitt eget engagemang, jämfört med hur det upp

levs av andra, så finns det en någorlunda enhetlig uppfattning 

om deras deltagande i arbetsmiljöarbetets arbetsdelning. 

Arbetsledare och skyddsombud utgör en aktörskonstellation för 

vilket det finns en relativ samstämmig uppfattning om deras 

plats i arbetsmiljöarbetets arbetsdelning. Grunden är därmed 

lagd för att i nästa kapitel relatera deras insatser till pro

blemtyper - att diskutera implementationsstrukturer och därmed 

organisering av arbetsmiljöarbetet. 

Chefstiänstemännen i arbetsmiliöarbetets deluppgifter 

Chefstjänstemän och avdelningschefer, linjeorganisationens 

"högre" hierarkiska nivåer, utgjorde en andra aktörskonstella

tion. Chefstjänstemännen betonar att de främst deltar i att 

(F2) prioritera arbetsmiljöinsatser (tabell nio). De utgör den 

aktörsgrupp som övriga aktörer, oberoende av vilken deluppgift 

det gäller, anser ha minst engagemang i arbetsmiljöarbetet. 

Organisering fordrar att arbetsmiljöaktiva grupper "tar tag i 

varandra" för att definiera och åtgärda problem, övriga grupp

er anger samfällt ett lågt engagemang för chefstjänstemännen i 

alla deluppgifter. Antyder det att deras betydelse för organi

seringen av arbetsmiljöarbetet är lågt, eller begränsat till 

vissa typer av problem? I nästa kapitel relateras deras del

tagande i arbetsmiljöarbetet till olika typer av problem. Har 

chefstjänstemännen kanske en prioriteringsfunktion för några, 

men inte samtliga, problemtyper? 
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Huvudskvddsombud och företagshälsovård i arbetsmiliöarbetets 

deluppgifter 

Huvudskyddsombud och företagshälsovård utgör en tredje aktörs

konstellation, enligt presentationen i föregående kapitel. 

Båda aktörstyperna anger störst engagemang i att (Fl) defini

era problem. Det är samtidigt den deluppgift där skillnaderna 

mellan huvudskyddsombudens och företagshälsovårdens eget och 

de andra gruppernas perspektiv på deras deltagande är störst. 

Skyddsombuden anges i första hand vara viktiga när det gäller 

att (Fl) påtala och inventera problem. Gäller det motsvarande 

problem som för huvudskyddsombud och företagshälsovård? Om 

inte, vilka konsekvenser har det för organiseringen av arbets-

milj öarbetet? 

Företagshälsovården anger genomgående ett mycket högt enga

gemang för deluppgifterna. En uppfattning som inte delas av 

övriga aktörsgrupper. Vad orsakar dessa kraftiga skillnader i 

perspektiv på företagshälsovårdens engagemang? Kan en förkla

ring vara att företagshälsovården betonar vissa typer av 

problem? Eller arbetar de bättre med vissa typer av aktörer 

och påtagligt sämre med andra? 

Huvudskyddsombud och företagshälsovård uppvisar, tillsammans 

med chefstjänstemännen, de största skillnaderna mellan an

givet eget engagemang och hur de uppfattas av de andra aktö

rerna. Dessa tre grupper har viktiga positioner i den formella 

skyddsorganisationen. Om deras roller och uppgifter är oklara 

för dem som har problemen, vad får det för konsekvenser för 

den formella skyddsorganisationens insatser för arbetsmiljö

arbetets organisering? 
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Arbetsmiliöarbetets deluppgifter - en fortsatt diskussion 

Aktörsgrupper som ingår i de tre aktörskonstellationerna har 

nu börjat att analyseras i förhållande till arbetsmiljöarbe

tets deluppgifter. Tre funktioner har behandlats (Fl - F3), 

återstår en diskussion om (F4) utvärdera resultat. 

Enligt intervjuerna är engagemanget för utvärderingsinsatser 

mycket svagt hos samtliga aktörsgrupper. Något som inte över

ensstämmer med enkätmaterialet (se tabell 9). En förklaring 

kan vara att enkätfrågan påminde aktörerna om denna funktion. 

Det kan ha medfört att frågan om engagemang i utvärdering be

svarades utifrån uppfattningar om ett "förväntat svarsmön

ster11. Utvärderingsfunktionen diskuteras utförligare i det 

kommande kapitlet. 

Materialet har hittills visat att några aktörsgrupper har en 

tydlig position i arbetsmiljöarbetets arbetsdelning. Skyddsom

buden deltar huvudsakligen i att (Fl) definiera problem. Det 

finns en samstämmig uppfattning om att arbetsledarnas enga

gemang är spridd över samtliga fyra funktioner. Chefstjänste

männens engagemang upplevs av de övriga aktörerna vara lågt i 

samtliga deluppgifter. 

Aktörstyperna i den tredje aktörskonstellationen, företagshäl

sovården och huvudskyddsombuden, är svårare att relatera till 

funktionerna p g a av den bristande samstämmighet som finns om 

deras insatser. Den fortsatta diskussionen i detta kapitel av

gränsas därför till dessa två typer av aktörer. 
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Tabell 10. Uppfattning om andra gruppers (skyddsombud, huvud
skyddsombud, arbetsledare, chefstjänstemän, FHV-
personal) engagemang i arbetsmiljöarbetets delupp
gifter. Friedmans "two-way ANOVA by ranks". Chefs
tjänstemän n=249, arbetsledare n=217, huvudskydds
ombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. 

Påtala/inventera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 8.2 9.5 10.5 13.1 10.4 
Arbetsledare 9.3 10.7 8.7 13.0 10.2 
Chefstj änstemän 8.0 8.9 9.6 11.1 9.1 
Huvudskyddsombud 8.0 7.0 12.0 14.0 9.2 
FHV 8.0 7.4 12.3 15.0 4.4 

Avväaa/orioritera 
Skydds Huvudsk. Arbets Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.8 9.8 10.2 11.9 10.5 
Arbetsledare 10.6 10.6 8.3 12.2 10.8 
Chefstj änstemän 12.9 12.3 9.9 8.9 12.0 
Huvudskyddsombud 10.8 8.7 10.7 11.4 10.1 
FHV 13.7 11.3 10.2 10.8 6.6 

Åtcrärda/behandla 
Skydds Huvudsk. Arbets Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.8 9.9 10.2 12.2 10.2 
Arbetsledare 10.4 10.6 8.3 12.4 10.5 
Chefstj änstemän 12.3 12.3 9.0 10.2 9.1 
Huvudskyddsombud 10.9 9.3 11.3 12.6 9.1 
FHV 13.8 12.3 10.4 12.8 5.8 

Fölia UDD/ utvärdera 
Skydds Huvudsk. Arbets Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.7 9.8 11.0 12.7 10.1 
Arbetsledare 10.4 10.4 9.2 12.9 10.4 
Chefstj änstemän 11.6 11.3 10.5 10.9 10.4 
Huvud s kydd s ombud 10.9 9.1 12.4 13.2 9.4 
FHV 12.1 10.6 12.2 14.0 6.3 

Not: Tabellen visar t ex att företagshälsovården anger ett 
ungefär dubbelt så högt eget engagemang i att påtala/in
ventera frågor än vad de upplever att skyddsombuden på
talar/ inventerar. 
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I tabellen ovan (tabell 10) används ett sammanfattande mått 

(Friedmans "two-way analysis of variance - ANOVA - by ranks") 

för att ge en mer detaljerad bild av materialet. Detta mått 

används i samband med ordinaldata. Det anger aktörernas genom

snittliga rangordning av de olika gruppernas engagemang i ar-
• • 228 • betsmiljöarbetets deluppgifter. Det understrukna värdet i 

tabellen anger hur aktörer upplever att kolleger inom samma 

aktörsgrupp engagerar sig. övriga värden anger hur aktörsgrup

pernas engagemang upplevs av andra aktörer. Lågt värde anger 

högt engagemang. Det genomsnittliga rangordningstalet kan 

maximalt variera från 1 till 20. Se tabellbilaga, tabellerna 

23 - 25, för en mer detaljerad presentation efter förvalt

ningstyper. 

Huvudskvddsombuden - problemidentifierare för vem? 

Huvudskyddsombuden är tänkta att utgöra en facklig samordnande 

instans i arbetsmiljöfrågor. De har därför ofta representativa 

uppdrag i t ex skyddskommitteér, central arbetsmiljökommitté 

och rörande företagshälsovård (företagshälsovårdskommitté och 

styrelse). De skall även utgöra en välutbildad stödfunktion 

till vilken skyddsombuden kan vända sig när en arbetsmiljö

fråga inte löses på arbetsplatsen. Trots detta är det delvis 

oklart vilken placering huvudskyddsombuden har i arbetsmiljö

arbetets arbetsdelning. 

Huvudskyddsombuden upplevs av dem själva och av företagshäl

sovårdens personal vara en grupp som ofta (Fl) påtalar/inven

terar problem, se tabell 10. Det stämmer dåligt med övriga 

gruppers perspektiv. Enligt intervjuerna är det enskilda ar

betstagare, arbetsledare och i viss mån skyddsombud som oftast 

definierar arbetsmiljöproblem. 

228 Siegel S, 1956 sid 172. Se även SPSS 1986 sid 823, 
Kendall M G, 1962 och diskussion i Blalock H, 1979 sid 367-375, 
där dessa typer av statistisk bearbetning presenteras som icke-
parametriska alternativ till variansanalys. 
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Skillnaden i resultat orsakas av flera faktorer, vilket även 

ger vägledning för den fortsatta analysen. Enkätresultatet 

visar stor variation i svar mellan aktörsgrupperna/aktörskon

stellationerna. Här finns skillnader mellan det perspektiv som 

anförs av representanter närmast verksamheten (arbetsledare 

och skyddsombud) och det som anförs av aktörer högre upp i den 

kommunala "hierarkin" (tabell 11). 

I tabellerna 11 och 12 nedan används ett med Friedmans ANOVA 

närbesläktat mått (Kruskal-Wallis "one-way analysis of varian

ce - ANOVA - by ranks"). Kruskal-Wallis särskiljs från Fried

mans genom att svaren från aktörerna rangordnas per funktion 

och aktörsgrupperna jämförs avseende prioritering mellan var

andra 229. Enkätmaterialet karakteriseras av många sammanfall

ande värden ("ties"). I den enkätbearbetning som visas nedan 

har "blanka svar" exkluderats. Det genomsnittliga rangord

ningstalet kan därmed antas variera mellan 28 och 720 (givet 

det teoretiska antagandet att samtliga, och inga andra, i den 

minsta kategorin nedan har prioriteringen mycket ofta och att 

samtidigt samtliga, och inga andra, i den näst minsta katego

rin har prioriteringen aldrig i de bearbetade frågorna). Denna 

variationsvidd är ett sanningsenligare referensmått än att 

ange den intuitivt mer lättförståeliga variationsvidden 1 till 

800. 

229 Se vidare Siegel S, 1956 184-193. 
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Tabell 11. Aktörsgruppernas uppfattningar om huvudskyddsom
budens deltagande i arbetsmiljöarbetets olika del
uppgifter. Raden "huvudskyddsombud" anger huvud
skyddsombudens uppfattning om sitt eget deltagande. 
Chefstjänstemän n=210, arbetsledare n=159, huvud
skyddsombud n=184, skyddsombud n=190, FHV n=57. Ju 
lägre värden desto högre deltagande. Kruskal-Wallis 
ANOVA. 

Fl F2 F3 F4 

Skyddsombud 445 381 371 388 
Arbetsledare 514 437 426 449 
Chefstjänstemän 414 446 447 439 
Huvudskyddsombud 323 304 331 342 
Företagshälsovård 300 373 413 356 

Företagshälsovården markerar starkt huvudskyddsombudens pro-

blemdefinierande funktion (Fl) och koncentrerar även (enligt 

intervjuerna) sitt kontaktskapande arbete till vissa nivåer 

och instanser i den kommunala organisationen, framförallt till 

huvudskyddsombuden och den formella skyddsorganisationen; 

skyddskommittéer och central arbetsmiljökommitté. I dessa 

partssammansatta organ representeras arbetstagarna oftast av 

just huvudskyddsombuden. Genom sin representation i partsor

ganen, och genom att företagshälsovården ser partsorganen som 

sin "beställare" av tjänster, förstärks huvudskyddsombudens 

problemdefinierade funktion i företagshälsovårdens bild av hur 

arbetsdelningen i arbetsmiljöarbetet ser ut. Detta accentueras 

av att företagshälsovårdens allmänna kännedom om behoven i 

kommunerna kan sägas vara svag. 

Intervjuarbetet för avhandlingen startade på en lägre nivå i 

den kommunala organisationen än hos de grupper som ingår i de 

olika partssammansatta organen. Perspektiven på arbetsdel

ningen för att definiera problem kunde med intervjuerna stude

ras hos fler arbetsmiljöaktiva grupper, t ex hos de "enskilda" 

arbetstagare. Därav skillnaderna i resultat mellan intervju

erna och vissa av enkätsvaren. Därav också orsaken till att 
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huvudskyddsombudens problemdefinierande roll upplevs som lägst 

av arbetsledare och skyddsombud. Huvudskyddsombuden utgör ofta 

fackliga 11 funktionärer" med representativa, inte mobiliseran

de, uppdrag i den formella skyddsorganisationen. De anses inte 

längre ha tillräcklig kontakt med verksamheten för att känna 

problemen. 

En fördjupad analys av huvudskyddsombudens placering i arbets-

miljöarbetet gör alltså troligt att deras problemdefinierande 

roll främst måste ses i förhållande till företagshälsovårdens 

och den formella skyddsorganisationens perspektiv. Är deras 

definition av problem desamma som de problem skyddsombud och 

arbetsledare arbetar med? Om inte, vilka konsekvenser har det 

för policyproblemets lösning - för organiseringen av arbets-

milj öarbetet? 

Företagshälsovården - kompetens för vem och vad? 

Företagshälsovårdens tänkta roll är att utifrån en partsneu

tral position utgöra lokal specialistkompetens i arbetsmiljö

frågor. 230 Till företagshälsovården skall såväl arbetsgivare 

som arbetstagare kunna vända sig med tekniska, fysiska och 

psyko-sociala frågeställningar för en "objektiv" värdering av 

en frågas eventuella arbetsskadeeffekter och lämpliga åtgär

der. 

Företagshälsovården är den aktörsgrupp där de egna uppfatt

ningarna om deltagande i arbetsmiljöarbetet kraftigast skiljer 

sig från övriga grupper. Det är särskilt markerat i förhållan

de till arbetsledare och skyddsombud (se tabell 12). Vad kan 

skillnaden bero på? Vad har det, alternativt får det, för kon

sekvenser för organiseringen av arbetsmiljöarbetet? De marke

rade skillnaderna i uppfattning om företagshälsovårdens del

tagande fordrar en längre diskussion om dess placering i ar

230 Se t ex Proposition 1984/85:89 sid 1. 
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betsdelningen. Detta som en förberedelse för en sammanfattande 

analys av hur, och av vilka, arbetsmiljöarbetet organiseras. 

Tabell 12. Aktörsgruppernas uppfattningar om företagshälso
vårdens deltagande i arbetsmiljöarbetets olika 
deluppgifter. Raden "företagshälsovård" anger 
företagshälsovårdens uppfattning om sitt eget 
deltagande. Chefstjänstemän n=210, arbetsledare 
n=159, huvudskyddsombud n=184, skyddsombud n=190, 
FHV n=57. Ju lägre värden desto högre deltagande. 
Kruskal-Wallis ANOVA. 

Fl F2 F3 F4 

Skyddsombud 461 398 447 422 
Arbetsledare 502 455 485 474 
Chefstj änstemän 376 397 356 390 
Huvud s kydd s ombud 362 320 352 336 
Företagshälsovård 135 179 207 210 

Det finns ett antal faktorer som tillsammans förklarar skill

naden i uppfattningar om företagshälsovårdens engagemang. Den 

viktigaste faktorn kan återföras på problemtyper, det disku

teras vidare nedan. En andra faktor är företagshälsovårdens 

betoning av den formella skyddsorganisationens arbete. De ut

gör, tillsammans med huvudskyddsombuden, den grupp som star

kast markerar kontakter med de formella, partssammansatta or

ganen. För övriga aktörskonstellationer har dessa organ inte 

samma ställning i arbetsmiljöarbetet. 

En tredje faktor är att företagshälsovårdens anställda inte 

har anpassat, eller hittat former för en anpassning av, sitt 

arbete till de behov som andra uppfattar finns i verksamheten. 

De har samtidigt, i kraft av sin professionalitet, kunnat vid

makthålla sin egen problembild samt planerar och inriktar sitt 

arbete efter denna. Detta skapar avstånd mellan företagshälso

vårdens personal och dem som "äger" problemen, dvs de "enskil

da" arbetstagarna. Detta skapar också avstånd till, och miss
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tänksamhet mot, företagshälsovården från övriga arbetsmiljö-

aktiva grupper (undantaget huvudskyddsombuden) på arbetsplat

sen. 

En fjärde faktor, slutligen, är företagshälsovårdens dåliga 

interna samarbetsklimat. Företagshälsovården är en komplicerad 

organisation. Flera professionella grupper med olika inrikt

ningar och med relativt få kontaktpunkter skall söka enas om 

en gemensam inriktning av arbetet. 231 Detta tar mycket av tid 

och kraft och medför även en otydlig profil gentemot andra 

arbetsmiljöaktiva grupper. 

Dessa faktorer utgör sammantaget en bakgrund till varför före

tagshälsovårdens placering i arbetsmiljöarbetet skiljer sig så 

markant beroende på vem av övriga aktörsgruppers svar som stu

deras . 

För att ge orsaker till företagshälsovårdens ställning i ar-

betsmil j öarbetet är det nödvändigt att systematiskt börja föra 

in uppgifter i analysen rörande aktörernas deluppgifter i för

hållande till olika typer av problem (organiseringsanalysen 

fördjupas i nästa kapitel). Företagshälsovården anger i enkät

en högst engagemang i allvarliga fysiska frågor (P3), föränd

rade arbetsställningar och lyftteknik (PI) samt psyko-sociala 

frågor (P4). Intervjuerna visar att dess deltagande koncentre

ras till psyko-sociala (P4) och allvarligare fysiska problem 

(P3). Skillnader i perspektiv på företagshälsovården kan där

med primärt avgränsas till deltagande rörande mindre teknisk-

fysiska frågor (Pl) . 232 

Skyddsombud och arbetsledare är de grupper som starkast beto

nar mindre teknisk-fysiska frågor. Samtidigt har de den star

kast avvikande uppfattningen, jämfört med företagshälsovården, 

om företagshälsovårdens engagemang. Definition och åtgärd av 

231 Se även Claridge N, Synnerman J E, 1989 sid 5 för lik
nande slutsatser. 

232 Jämför diskussion i Frick K, 1989 sid 10. 



117 

de mindre teknisk-fysiska frågorna utgör därmed en bra ut

gångspunkt för att förklara skillnaden i perspektiv mellan 

företagshälsovård och övriga grupper. 

I intervjuerna framkommer att skyddsombud/arbetsledare är all

mänt misstänksamma mot företagshälsovårdens personal beroende 

dels på ett minimum av kontakt, dels på att företagshälsovår

den inte upplevs lösa de problem som arbetsledare och skydds

ombud finner i sin omgivning. Gäller detta för alla delupp

gifter vid problemlösning? 

I enkäten frågades vilken praktisk nytta de andra aktörerna 

ansåg sig ha av företagshälsovården. En jämförelse mellan 

olika enkätfrågor visar att aktörsgrupperna upplever den prak

tiska nyttan av företagshälsovården som betydligt större än 

kontakterna med den (Fl gamma= .48, F2 gamma= .48, F3 gamma= 

.46, F4 gamma= .48). Företagshälsovårdens praktiska nytta 

upplevs även vara betydligt större än dess betydelse som kon

taktinstans i arbetsmiljöarbetet (Cochrans Q= 104). 

Gamma-värdena visar ingen variation mellan funktionerna 

som kunde indikera i vilken deluppgift som företagshälsovår

dens engagemang upplevs mest betydelsefull - dess placering i 

arbetsmiljöarbetets arbetsdelning. När variablerna 234 diko-

tomiseras erhålls dock ett något annorlunda resultat (Fl 

Cochrans Q= 20, F2 Cochrans Q= 113, F3 Cochrans Q= 18, F4 

Cochrans Q= 45). 235 Företagshälsovårdens praktiska nytta upp

levs alltså som lägst för att (F2) prioritera insatser. En 

orsak till detta är dess betoning av den formella skyddsor-

233 Gamma används för ordinaldata och mäter sambanden mellan 
två variabler. Gamma-värdena varierar från -1 till +1. Se vidare 
Siegel S, 1956 sid 291-298. 

234 De variabler som använts för denna jämförelse är enkätens 
fråga 4 B (FHV-personal) och fråga 5 (företagshälsovård). 

235 Cochrans Q är ett chikvadrat-baserat statistikmått där 
storleken på värdet visar hög eller låg överensstämmelse mellan 
svaren på två variabler. Cochrans Q förutsätter att variablerna 
är dikotomiserade. För en vidare diskussion, se Siegel S, 1956 
sid 161-166. 
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ganisationen som beställare av specialistkompetens i arbets-

miljöarbetet. Med denna utgångspunkt blir representanterna i 

den formella skyddsorganisationens partsorgan prioriteringsin

stans för vilka frågor företagshälsovården skall behandla. 

Diskussionen indikerar att företagshälsovårdens främst upplevs 

delta i arbetsmiljöarbetets deluppgifter som en resurs för att 

åtgärda och behandla frågor (F3). Denna slutsats behöver inte 

differentieras med hänsyn till förvaltningstyp. Men den kan 

utvecklas genom att varieras efter kommunernas storlek och 

företagshälsovårdens organisationsform. 

Storleken på kommunerna har genomgående varit en variabel som 

förklarar variation i materialet. Så även rörande företags

hälsovården och arbetsmiljöarbetets deluppgifter. Ju större 

kommun, desto högre eget engagemang anger aktörerna. Det 

gäller i synnerhet företagshälsovården (Fl Eta= .27, F2 Eta= 

.42, F3 Eta= .24, F4 Eta= .28). Kommunernas storlek samvari

erar starkt med organisationsform på företagshälsovården (en 

av fem urvalskriterier för val av kommuner). Större kommuner 

driver ofta egen inbyggd företagshälsovård. I urvalets 17 kom

muner med inbyggd företagshälsovård återfinns åtta av de tio 

kommunerna från den största urvalsstorleken (fler än 50.000 

invånare). 

Inbyggd företagshälsovård verkar stå för en mer aktiv före

tagshälsovård, enligt intervjuresultaten. Aktörer i de fyra 

intervjukommunerna med inbyggd företagshälsovård anger ett 

något annorlunda perspektiv på företagshälsovården än i övriga 

kommuner. Genomgående finns en bättre kunskap om företags

hälsovården, dess metoder och syfte, och en större allmän 

tilltro till dess arbete. En orsak verkar vara att företags

hälsovårdens personalrekrytering anpassats efter dominerande 

problemtyper, t ex ifråga om psyko-social kompetens. Av de 

åtta intervjukommuner där företagshälsovården hade inrättat en 

tjänst för psyko-sociala arbetsmiljöproblem fanns tre av ur

valets fyra intervjukommuner med inbyggd företagshälsovård. 
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Påverkas organiseringen av arbetsmiljöarbetet av den inbyggda 

företagshälsovårdens högre aktivitet? Är företagshälsovården 

mer funktionell för problemlösning i kommuner med inbyggd 

företagshälsovård än i andra? Beror det på att den formella 

skyddsorganisationen också är mer aktiv i stora kommuner? 

Sammanfattning och avgränsning - arbetsmiliöarbetets delupp

gifter 

I kapitlet har aktörer i tre aktörskonstellationer diskuterats 

i förhållande till funktioner som representerar huvudsakliga 

uppgifter i arbetsmiljöarbetet; definiera problem (Fl), prio

ritera lösningar (F2) , mobilisera resurser (F3) och utvärdera 

resultat (F4). Den analys som gjorts är inte en analys av ar-

betsmil j öarbetets organisering, enligt de distinktioner som 

gjorts tidigare i avhandlingen. För att diskutera organisering 

krävs att aktörers funktionsspecifika handlande kopplas samman 

med avgränsade problem. Det blir nästa kapitels uppgift. 

Arbetsledare och skyddsombud utgör en aktörskonstellation, 

enligt analysen i föregående kapitel. Detta kapitel har visat 

att samtliga aktörsgrupper samstämmer i att skyddsombuden 

huvudsakligen deltar i funktionen att definiera problem (Fl). 

Det finns också en enhetlig uppfattning om att arbetsledarna 

huvudsakligen deltar i funktionerna att prioritera insatser 

(F2) och mobilisera resurser (F3) för att åtgärda arbetsmiljö

frågor. 

Chefstjänstemännen framhåller att de främst deltar i att 

prioritera (F2) insatser. Men de utgör den aktörsgrupp som 

övriga aktörer menar uppvisar minst engagemang i arbetsmiljö

arbetet. Det innebär att chefstjänstemännen inte kan ha en 

lika central betydelse för organiseringsarbetet som övriga 

grupper. Vilka konsekvenser har detta för det inledningsvis i 

avhandlingen markerade arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön? 
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Huvudskyddsombud och företagshälsovård utgör en aktörskon

stellation. Båda grupperna anger sitt eget största engagemang 

vara att definiera problem (Fl). Det är samtidigt den delupp

gift där skillnaden mellan eget och andra gruppers perspektiv 

(främst skyddsombud och arbetsledare) på deras deltagande är 

störst. 

Företagshälsovården koncentrerar sitt kontaktskapande arbete 

till huvudskyddsombuden och den formella skyddsorganisationen. 

I partsorganen representeras arbetstagarna oftast just av 

huvudskyddsombuden. Härigenom, och genom att företagshälso

vården ser partsorganen som sin "beställare" av tjänster, får 

huvudskyddsombuden en stark problemdefinierande funktion i 

företagshälsovårdens bild av hur arbetsdelningen ser ut. Men 

är deras definition av problem desamma som de problem skydds

ombud och arbetsledare arbetar med? Om inte, vilka konsekven

ser får det för policyproblemets lösning - för organiseringen 

av arbetsmiljöarbetet? 

Intervjuerna och analysen av enkätmaterialet visar att huvud

skyddsombudens problemdefinierande funktion är låg. Deras del

tagande i arbetsmiljöarbetets deluppgifter är främst att prio

ritera insatser (F2) och resursmobilisera (F3) för att åtgärda 

arbetsmiljöfrågor. Företagshälsovårdens problemdefinierande 

funktion är även den liten. Deras deltagande kan avgränsas 

till att prioritera insatser (F2) och mobilisera resurser (F3) 

för att åtgärda arbetsmiljöfrågor. 

Det finns i enkätmaterialet ingen enhetlig uppfattning mellan 

aktörerna om vilken funktion som huvudskyddsombud och före

tagshälsovård främst medverkar i. Detta borde komplicera or

ganiseringen av arbetsmiljöarbetet. En viktig frågeställning 

blir därför om företagshälsovårdens deltagande varierar bero

ende på typer av problem? De statistiska bearbetningarna in-

dikerar att deras roll i organiseringen av arbetsmiljöarbetet 

främst är att utgöra en resurs för att åtgärda (F3) arbets
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miljöfrågor. Är de åtgärdande insatserna (F3) särskilt marke

rade för vissa typer av problem? 

I avtal, principiella politiska uttalanden och i olika stat

liga utredningar markeras företagshälsovårdens och det lokala 

arbetsmiljöarbetets förebyggande uppgifter. I intervjuerna har 

detta betonats av delar av företagshälsovårdens personal. Men 

intervjuerna visar också att samtliga övriga arbetsmiljöaktiva 

aktörer ej definierar förebyggande arbete som ett viktig sätt 

att lösa arbetsmiljöfrågor. Flertalet menar att arbetsmiljön 

bör förbättras genom att redan befintliga missförhållanden/ 

risker/konflikter/skador åtgärdas, inte genom olika förebyg

gande insatser. De fall där företagshälsovårdens personal be

rört frågan om förebyggande arbete har det oftast skett i 

principiella ordalag. Att de förebyggande arbetsmiljöinsatser

na inte har hög aktualitet visas i enkäterna genom ett lågt 

engagemang från aktörerna i uppföljning och utvärdering av ar

betsskaderisker. Dessa prioriteras också lågt som väsentliga 

frågor inför framtiden. 

De förebyggande ambitionerna har indirekt betydelse för or

ganiseringen av arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården har i 

kraft av sin professionella status/legitimitet principiellt 

kunnat vidmakthålla dess betydelse för sin egen arbetsplane-

ring. Det har bidragit till det "främlingsskap" som finns 

mellan företagshälsovårdens personal och arbetsledare/skydds

ombud . 

Samtidigt är företagshälsovårdens personal ofta osäkra på och 

saknar former för förebyggande insatser. Detta har inneburit 

interna konflikter och polarisering mellan olika personalkate

gorier inom enheterna. Speciellt eftersom förebyggande insat

ser är svåra att ge en konkret innebörd rörande psyko-sociala 

problem. Ett område som aktörerna sammantaget betonar som do

minerande frågor idag och inför framtiden. Är ett förebyggande 

arbete möjligt om den formella skyddsorganisationen och före
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tagshälsovården inte arbetar tillsammans med andra aktörer 

kring gemensamma problemställningar? 

Några av företagshälsovårdens aktiviteter, företrädesvis inom 

det medicinska området, är återkommande, riktade åtgärder för 

vissa anställda eller grupper av anställda. 236 Exempel på 

detta är allmänna hälsoundersökningar, åldersbetingade under

sökningar, årliga undersökningar med anledning av livsmedels

lagens krav mm. Sådana aktiviteter har vanligtvis inte, med 

undantag för delar av företagshälsovårdens personal, i inter

vjuerna tagits upp som ett led i det förebyggande arbetsmiljö

arbetet. De har heller inte tagits upp som problemlösningsin

strument. Dessa insatser upplevs som en viktig allmän service, 

ett "basutbud", som ingen aktörsgrupp vill vara utan (gäller i 

synnerhet enskilda arbetstagare, skyddsombud och arbetsledare) 

eller ett nödvändigt uppfyllande av vissa regleringar. De kan 

inte sägas påverka organiseringen av det lokala arbetsmiljö-

arbetet , varför det inte heller analyseras vidare. Det för

klarar dock delvis att företagshälsovården i enkäten i lika 

stor utsträckning anses (Fl) definiera problem som att de (F3) 

åtgärdar/behandlar problemen. 

Detsamma gäller för den individuella, icke arbetsrelaterade, 

sjukvård som ibland ges som allmän service till de anställda. 

Detta har formaiiserats genom uttag av patientavgifter. (31 av 

de 63 studerade enheterna tog ut patientavgifter, oftast för 

sjukvårdsinsatser, varför verksamheten kan sägas vara omfatt

ande) . Formaliseringen aktualiserar diskussionen om företags

hälsovårdens roll relativt den allmänna hälso- och sjukvården 

(primärvården). Av flera skäl (tid, omfattning, materialinsam

ling) pekas frågeställningen här endast ut som intressant för 

vidare bearbetning och diskussion. 237 

236 Det är omfattande arbetsuppgifter, räknat på den medi
cinska personalens totala arbetstid. 

237 Hur primärvård och företagshälsovård bäst kan avgränsa 
och samordna sitt arbete för att nå största effekt är en dis
kussion betydligt mer omfattande än vad uppdelningen i före
byggande insatser och hälso- och sjukvård antyder. 
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Nästa steg i analysen av hur policyproblemet löses har därmed 

förberetts. Att relatera aktörsgruppernas insatser till olika 

typer av problem - att analysera organiseringen av arbets-

milj öarbetet. 
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10. DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETETS ORGANISERING 

Aktörsgruppernas uppfattning om sitt eget och andras delta

gande i organiseringen för att definiera och åtgärda arbets-

miljöfrågor måste kompletteras med en analys av hur det påver

kar praktisk problemlösning. Hur ser implementationsstruk-

turerna ut för att i löpande verksamhet praktiskt åtgärda de 

(i kapitel 6) redovisade problembilderna? Implementations-

strukturer definierades i kapitel 3 som "phenomenological 
• • • • • 258 • • • administrative units of analysis" , dvs grupper av individer 

som empiriskt kan konstateras agera för att definiera och 

åtgärda ett policyproblem. 

Implementationsstrukturer rekonstrueras empiriskt för olika 

policyproblem genom användning av de tidigare redovisade fyra 

analysfunktionerna: (Fl) definition av behov eller krav på 

åtgärder, (F2) prioritering mellan olika behov och krav, (F3) 

mobilisering av resurser för att tillgodose krav och (F4) 

utvärdering. Därigenom är det möjligt att analysera aktörernas 

arbetsdelning, vilka aktörer som visar sig delta i vilka 

funktioner för att "lösa" policyproblemet. 

Arbetsmiljöarbetet karakteriseras av att många aktörer, med 

olika ansvar och huvudmän, är inkopplade i verksamheten. Det 

gör att organiseringsmöjligheterna potentiellt är många och 

varierande. Olika aktörsgrupper, med olika uppgifter, kun

skaper och befogenheter, kan samverka i praktisk problemlös

ning. Om och hur denna samverkan organiseras för olika typer 

av problem (implementationsstrukturer) är fokus i detta kapi

tel. Underlaget för analysen är den implementeringsstudie, 

baserad på intervjuer (frågeformulär bilaga 2), som genomförts 

238 Hjern B, Porter D O, 1983 sid 275. 
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i 18 kommuner och i tre förvaltningstyper per kommun. Inter

vjuerna kompletteras därutöver med enkätmaterial. 

Arbetsmiliöproblem - kort repetition 

Arbetsmiljöproblemen kan sammanfattas i fem större problem

grupper: mindre teknisk-fysiska problem (Pl), större tekniska 

problem (P2), allvarligare fysiska problem (P3), psyko-sociala 

problem (P4) och rapportering och insats med anledning av ar

betsskador (P5). Före analys av implementationsstrukturer 

finns det skäl att kort repetera vad problemgrupperna repre

senterar. 

Med mindre, dvs mer praktiska, teknisk-fysiska arbetsmiliöin-

satser (Pl) avses de som kan kopplas direkt till den enskilde 

individens säkerhet och välbefinnande. Exempel på detta är att 

förbättra sittställningar, lämplig punktbelysning, att enkelt 

förbättra olika former av fysiskt skydd osv. Det kan samman

fattas i direkta insatser av teknisk och ergonomisk karaktär. 

Med en större teknisk skvddsinsats (P2) avses t ex att mot

verka dålig luft, fastställa tekniska kravspecifikationer vid 

om- och nybyggnation, vidtaga mätningar och åtgärder i samband 

med mögel, minska buller mm. 

Mer allvarliga fysiska problem (P3) berör skador på individen 

med anledning av överbelastning, belastningssjukdomar, kemiska 

skador mm. De har ofta sitt ursprung i att felaktiga arbets

ställningar, lyftteknik, bristande skyddsutrustning mm inte 

åtgärdats i tid. Exempel på problem inom det psvko-sociala om

rådet (P4) är allt från psykisk belastning eller stress, all

män otrivsel på arbetsplatsen, relationsstörningar mellan en 

eller flera andra individer (chefer eller medarbetare), orga

nisationsfrågor, missbruksproblem till psykisk sjukdom. De 

allvarligare psyko-sociala problemen (då främst omplacerings-

och organisationsfrågor) har ofta sitt ursprung i att trivsel, 

stress och samarbetsfrågor inte kunnat åtgärdas i tid. 
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Problemområde fem, rapportering och insats med anledning av 

arbetsskador (P5). avser det administrativa arbetet med upp

komna arbetsskador i form av arbetsskaderapportering till 

yrkesinspektion och försäkringskassa. Det berör även det in

ternorganisatoriska arbetet med att inträffande skador skall 

leda till åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. 

Fyra analysfunktioner (Fl - F4) relaterat till fem grupper av 

problem (PI - P5) ger möjlighet att studera aktörers organise

ring i 2 0 separata analysenheter - implementationsstrukturer. 

Dessa kan sedan analyseras efter 18 kommuner och tre olika 

förvaltningstyper. Det ger omfattande möjligheter att i av

handlingen studera variation i organisering. Begränsningen 

ligger i förmågan att sammanhållet presentera materialet. I 

detta kapitel diskuteras den problemspecifika organiseringen 

sammanfattad i tre typer av implementationsstrukturer. Dessa 

analyseras därefter utifrån eventuell variation beroende på 

förvaltningstyp. I kapitel 11 redovisas implementationsstruk-

turerna problem- och funktionsspecifikt. 

Problemlösningens organisering 

Policyproblemet i avhandlingen är hur organiseras en bra ar

betsmiljö för kommunalt anställda? Arbetsmiljöarbetet kräver 

att olika aktörsgrupper, med olika uppgifter, kunskaper och 

befogenheter, tillsammans organiserar problemlösning. Beroende 

på problemtyper kan insatser kräva medverkan från fler/andra 

aktörsgrupper än de som definierar behovet. Hur sker denna or

ganisering för olika typer av arbetsmiljöproblem? 

Tre "aktörsuppsättningar11 är särskilt intressanta för en 

analys av arbetsmiljöarbetets organisering: de fackliga or

ganisationerna, arbetsgivarrepresentanterna och de professio

nella aktörerna. I föregående kapitel visades vilka typer av 

aktörer som huvudsakligen ingår i "aktörsuppsättningarna" och 
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vilka uppgifter de främst deltar i att organisera. Detta kapi

tel kommer att visa att det finns en markerad skillnad mellan 

arbetstagare/arbetsledare/skyddsombud respektive chefer på 

mellannivå/huvudskyddsombud och uppåt i hierarkin i fråga om 

antal och typer av problem som de hanterar mm. Vari ligger 

deras huvudsakliga arbetsinsats för att praktiskt organisera 

olika typer av problem? Stora skillnader i uppfattningar om 

dominerande problemtyper kräver arbetsdelning och varierad or

ganisering för att hantera problemen. Har aktörstyperna olika 

uppgifter för olika typer av problem? 

Det är arbetstagare och arbetsledare som enligt intervjuerna 

definierar problemen (Fl) för de mest frekventa frågorna, de 

praktiska teknisk-fysiska frågorna (Pl). Arbetsledare och 

skyddsombud prioriterar därefter gemensamt lösningar (F2), 

varefter arbetsledarna mobiliserar resurser (F3). Att de prak

tiska teknisk-fysiska frågorna anges som mest frekventa 239 

motsäger inte tidigare diskussion om att det är de psyko-

sociala frågorna (P4) som engagerar aktörerna mest. De prak

tiska frågorna organiseras snabbt, decentraliserat och flexi

belt av de inblandade, med en ömsesidig god vilja från alla 

parter. 

Arbetsledarnas och skyddsombudens krav på stödinsatser upp

kommer i samband med större tekniska frågor (P2) såsom mät

ningar av damm, ljudnivåer, mögel osv och för fastighetsrepa

ration. (I vissa fall även för enklare tekniska frågor såsom 

ljus och justeringar av sittställningar osv). I dessa frågor 

kontaktas ibland företagshälsovårdens tekniska personal. De 

utför mätningar och lämnar förslag på lämpliga åtgärder. I 

frågor om fastighetsskötsel kontaktas fastighetsingenjörer. 

# i # Liukkonen P, 1987 sid 148 fann i en angränsande studie 
att de mindre teknisk-fysiska drifts-/arbetsmiljöfrågorna står 
för ca 80 % av anmälda fel. 
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Problemen definieras (Fl) i dessa fall av arbetstagare, ar

betsledare eller skyddsombud, medan företagshälsovård/fastig

hetsingenjör prioriterar insatser (F2). Resursmobilisering 

(F3) sker, beroende på hur stor kostnaden är för åtgärden, 

endera av arbetsledning eller, vid mer omfattande investe

ringar, av chefstjänstemän i förvaltningen eller på fastig

hetskontor. Chefstjänstemän tar oftast kontakt med huvud

skyddsombud innan de fattar beslut. Vid mer omfattande in

vesteringar kan frågan diskuteras i skyddskommitté innan 

chefstjänstemännen beslutar i frågan. Men beslut utan att 

partsorganen (dvs skyddskommitté och central arbetsmiljökom

mitté) kopplas in är också vanliga. 

Behov av stödinsatser uppkommer även vid rehabiliteringsin

satser med anledning av arbetssjukdomar och fysiska skador 

(P3). Problemdefinition (Fl) sker genom att arbetsledarna, 

eller arbetstagarna själva, kontaktar personaltjänstemän eller 

företagshälsovårdens personal. På basis av redovisade behov, 

eller på grundval av internremisser inom företagshälsovården 

från den medicinska personalen till skyddsingenjör och/eller 

sjukgymnast, görs mätningar eller förändringar på arbetsplat

sen mm. Prioritering av insatser (F2) görs därmed primärt av 

företagshälsovårdens personal, dock i nära samarbete med per

sonaltjänstemän. Personaltjänstemännen mobiliserar vid behov 

resurser (F3) med anledning av de prioriteringar företagshäl

sovårdens personal gör. 

I en del fall får dessa frågor ytterligare organiseringseffek

ter då de resulterar i krav på mer omfattande åtgärder (t ex 

hjälpmedel) i kommunen. Arbetshjälpmedel anskaffas av perso

naltjänstemän eller (vid socialförvaltningen) av arbetsledare. 

De lånas hos landstingets hjälpmedelscentral eller köps in med 

ekonomiskt stöd från försäkringskassan och/eller, i vissa sär

skilda fall, arbetsförmedling. Resursmobilisering (F3) kan 

alltså engagera en mycket varierad uppsättning aktörer, även 

utanför kommunen som arbetsställe. 
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Behov av stödinsatser uppkommer vidare vanligtvis inom det 

psyko-sociala området (P4). Det sker när en psyko-social fråga 

inte längre kan ignoreras på arbetsplatsen, t ex genom att 

problemet övergår från att vara ett personproblem till att 

återverka negativt på organisationen. Anställda som "drabbas" 

av psyko-sociala problem, och även i vissa fall de som är 

föremål för rehabiliteringsinsatser, tycks inte gärna vilja 

prata om sina problem. Detta medför att psyko-sociala problem 

finns dolda en tid. De får sedan ofta så stora komplikationer 

för individen eller gruppen att arbetsledare eller skyddsombud 

ej anser sig ha kompetens eller tid att hantera frågan. Det 

kan även misstänkas ett motstånd i att åtgärda psyko-sociala 

frågor på ett tidigt stadium, även om problemen är kända. En 

möjlig orsak är den "tabustämpel" som är kopplad till problem

typen och på att arbetsledare och skyddsombud upplever frågor

na som "svåra". 

Det är arbetsledarna som oftast påkallar uppmärksamhet (Fl) 

för psyko-sociala problem hos kommunens/förvaltningens perso

naltjänstemän. Problemen blir även kända genom att företags

hälsovårdens personal ofta kan konstatera att de fysiska 

och/eller tekniska problem de kontaktas för är psyko-socialt 

betingade. Personaltjänstemän prioriterar därefter (F2), 

ibland i samarbete med företagshälsovården, insatser och mo

biliserar resurser (F3). 

Psyko-sociala frågor resulterar sällan i direkta finansiella 

utgifter för arbetsgivaren, men är personal- och kunskaps-

mässigt "intensiva". Resursmobilisering (F3) sker alltså 

främst i form av kunskap och arbetstid, inte i finansiella 

investeringar. Skälet till att företagshälsovården inte tar 

lika stor del i prioriteringsdiskussionerna inom detta område, 

som t ex i de allvarliga fysiska frågorna, verkar vara bris

tande professionell kompetens. Endast i sex av de arton inter-

vjukommunerna hade företagshälsovårdsenheterna tjänster in

rättade för den psyko-sociala arbetsmiljön. 
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I både allvarliga fysiska frågor och psyko-sociala frågor 

presenteras förslagen till åtgärder för arbetsledare, huvud-

skyddsombud och/eller chefstjänstemän. Detta verkar mest vara 

symbolhandlingar. De har vanligtvis inga avvikande åsikter med 

anledning av förslagen. Prioritering (F2) och resursmobilise

ring (F3) för dessa typer av problem sker därmed i stor ut

sträckning vid sidan om linjeorganisationen. Föregående kapi

tels slutsats om att chefstjänstemännen inte utgör någon 

central grupp för organiseringen av arbetsmiljöarbetet kan 

därmed konfirmeras. 

Huvudskvddsombudens deltagande i organiseringen 

I föregående kapitel konstaterades en låg samstämmighet i 

synen på huvudskyddsombudens och företagshälsovårdens del

tagande i arbetsmiljöarbetet. Deras deltagande kunde avgränsas 

till att prioritera insatser (F2) och mobilisera resurser (F3) 

i arbetsmiljöarbetet. När analysen av arbetsmiljöarbetet nu 

utgår från problemen blir bilden en helt annan. Huvudskydds

ombuden har en närmast perifer roll i alla problemtyper. Före

tagshälsovården deltar främst i att prioritera insatser (F2). 

Dessa skillnader förklaras av att skyddsombud och arbetsledare 

respektive huvudskyddsombud och företagshälsovård har bris

tande kontakter med varandra. Organisering av problemlösning 

är något helt annat än allmän kännedom om varandras existens. 

Vikten av en problemorienterad ansats i policyforskning blir 

tydligt belyst. 

Huvudskyddsombuden har enligt en problemorienterad analys en 

perifer roll för organiseringen av arbetsmiljöarbetet. En ny 

aktörsgrupp träder istället fram som väsentlig för problem

hantering - personaltjänstemännen. 
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Uppföljning och utvärdering 

Utvärderingsfunktionen (F4) är mycket svagt organiserad i kom

munerna idag. Det är en av de mest tydliga slutsatser som ma

terialet tillåter. Någon mer systematisk utvärdering (en in-

tervjukommun delvis undantagen) görs inte av någon aktörstyp 
240 och någon implementationsstruktur som organiserar denna del 

av arbetsmiljöarbetet systematiskt har inte hittats. 

Rapportering och insats med anledning av arbetsskador (P5) 

nämndes mycket sällan vid intervjuerna. Detta stämmer väl 

överens med resultatredovisningen i tidigare kapitel. Uppfölj

ning och utvärdering av arbetsskador tillgodoses dåligt med 

nuvarande ekonomiska och personella resurser. Engagemanget för 

denna verksamhet är samtidigt lågt (tabell 1) och den utgör 

den enskilda problemgrupp som värderas som minst väsentlig 

inför framtiden (0,2 procent). 

För policydiskussioner är utvärderingsfunktionen väsentlig av 

flera skäl. Ur ett funktionellt perspektiv är kunskaper om 

huruvida insatta åtgärder verkligen medför avsedda resultat 

viktiga för alla policyrelevanta aktörer. Detta oavsett om 

utvärderingen sker genom formella eller informella strukturer. 

I synnerhet för ansvariga på olika nivåer, politiker/chefs

tjänstemän och de professionella aktörerna är systematisk 

organisering av utvärderingsfunktionen av stor vikt. 

Utvärdering är särskilt väsentlig för politiska beslut. Om 

problemlösningen organiseras genom informella implementations-

strukturer är insyn- och kontrollfunktionerna från folkvalda 

förtroendemän svagare. Inte heller chefstjänstemännens möjlig

heter till ansvarstagande och kontroll - de har det formella 

ansvaret för arbetsmiljöarbetet - kan bli större än vad ar

betsformerna för utvärdering tillåter. 241 Med tanke på det 

240 Brunsson N, Jönsson S, 1981 sid 40 menar att detta är 
något som utmärker hela den offentliga sektorn. 

241 Jämför Hjern B, Viklund P, 1989 sid 28. 
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"glapp" som föreligger mellan nivåerna i linjeorganisationen 

och att många frågor löses vid sidan om den bör chefstjänste

männen ha stort intresse av att praxisnära utvärdering orga

niseras. Det görs dock inte. 

Företagshälsovårdens personal representerar professionell kom

petens i det lokala arbetsmiljöarbetet. 242 De markerades in

ledningsvis i avhandlingen som en intressant "aktörsuppsätt-

ning". Deras deltagande kan primärt avgränsas till priorite

ringsinsatser avseende rehabiliterings- och de psyko-sociala 

frågorna (givet de avgränsningar som gjorts). Men det kan sam

tidigt konstateras att företagshälsovården är osynlig i ar-

betsmil j öarbetet . Dess funktionella bidrag till organiseringen 

av arbetsmiljöarbetet är lågt. En förklaring till detta är 

just bristen på utvärdering. 

Att systematiskt och praxisnära utvärdera om den service före

tagshälsovården ger också motsvarar de behov och den efter

frågan som finns från verksamheten borde vara ett grundläggan

de intresse för företagshälsovården. Saknas praxisnära utvär

deringskriterier så har de professionella ej instrument för 

att veta om de gör rätt saker. Detsamma gäller om "feed-back" 

kommer från andra institutioner (skyddskommittér) eller repre

sentanter (huvudskyddsombud) som inte heller har tillräcklig 

kännedom om verksamhetens behov. 

Arbetsledare och skyddsombud deltar heller inte i någon sys

tematisk utvärdering. Tidigare visades att arbetsskaderappor

teringen (som kunde utgöra ett instrument för utvärdering) 

lider av stora mörkertal. 243 Rutiner för tillbudsrapportering 

saknas helt. För skyddsombud och arbetsledare sker dock en 

viktig löpande (om än osystematisk) utvärdering i termer av 

242 Se t ex Proposition 1984/85:89 sid 1 och Ds 1990:42 
sid 124. 

243 Järhult B, Brühl P, 1986. Riksdagens revisorer, rapport 
1988/89:5, 1989. SOU 1988:3. Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
1988. 
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erfarenheter och intryck av arbetsmiljön i det dagliga arbe

tet. De ser och känner effekterna av insatta åtgärder, alter

nativt brister på åtgärder. Men detta dokumenteras inte, ens i 

någon enkel form. 

Implementationsstrukturer i arbetsmiliöarbetet 

Ett antal viktigare implementationsstrukturer har identifie

rats i det föregående. Dessa kan sammanfattas i tre huvudsak

liga typer implementationsstrukturer. Arbetsledare, arbetsta

gare och skyddsombud utgör kärnan i en struktur rörande mindre 

teknisk-fysiska problem (Pl). Arbetsledare, företagshälso

vårdens personal och personaltjänstemän utgör en andra struk

turkärna i allvarligare fysiska frågor (P3) och i psyko-soci-

ala frågor (P4). 

En tredje "mer diffus" implementationsstruktur finns i större 

tekniska frågor (P2) mellan arbetsledare, chefstjänstemän, 

fastighetsingenjörer, huvudskyddombud och eventuellt företags

hälsovården och skyddskommittéerna. Denna struktur varierar i 

fråga om deltagare mellan kommunerna, de olika förvaltningarna 

och de olika frågorna. Implementationsstrukturen för de större 

tekniska frågorna konstitueras primärt av arbetsledare och 

chefstjänstemän, men är i övrigt inte stabil med avseende på 

deltagande aktörer. Kommuner med inbyggd företagshälsovård 

utgör här undantag. 
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Figur 8. En översikt av funna implementationsstrukturer. 

Praktiska 
teknisk-fysiska 
frågor 

Psyko-sociala och 
rehabiliterings
frågor 
tekn. mätningar 

Större teknisk-
fysiska frågor 

1 Arbetsledare/ 
SO/Arbetstagare 

o Arbetsledare/FHV / 
personaltj änstemänj 

3 Arbetsledare/ 
HS 0/chefs
tjänstemän 
(FHV, SK) 

Implementationsstrukturerna omfattar huvudsakligen, med undan

tag av företagshälsovårdens personal, aktörer verksamma inom 

den kommunala organisationen. I tidigare kapitel har förvalt

ningstyp visats sig ge en viss variation i resultat. Varierar 

också organiseringen av arbetsmiljöarbetet beroende på för

valtningstyp? I resterande del av kapitlet differentieras 

analysen av arbetsmiljöarbetets organisering genom en separat 

diskussion om var och en av de tre utvalda förvaltningstyp

erna: teknisk verksamhet, socialförvaltning och gemensam 

kommunadministration. Implementationstrukturer i förvaltning

arna diskuteras i jämförelse med de implementationsstrukturer 

som presenterats ovan. 
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Kommunernas tekniska verksamhet 

Den tekniska verksamheten har, vid sidan av psyko-sociala 

frågor (P4) , huvudsakligen teknisk-fysiska problem (Pl och 

P2). Arbetsmiljöarbetet är mycket inriktat på rena skydds

frågor (se tabell 13). 

Den första implementationsstrukturen. arbetsledare, arbets

tagare och skyddsombud, är här mycket stark. Den organiserar 

arbetsmiljöarbetets deluppgifter för de allra flesta teknisk

fysiska frågor (Pl), även de relativt kostsamma tekniska in

vesteringarna (P2). En orsak är att arbetsledarna inom den 

tekniska verksamheten ansvarar för konton med relativt stor 

andel "fria" resurser (dvs ej uppbundna i tjänster, vissa 

ändamål osv) vilket ger dem möjlighet till resursmobilisering 

av även dyrare projekt. 

Arbetstagarna, arbetsledarna och skyddsombuden definierar pro

blemen (Fl) för de teknisk-fysiska frågorna. Arbetsledarna och 

skyddsombuden prioriterar därefter gemensamt lösningar (F2) 

för frågorna varefter arbetsledarna i de flesta fall mobilise

rar nödvändiga resurser (F3). Arbetsledarna utgör därmed en 

viktig aktörsgrupp för organiseringens samtliga tre delupp

gifter. 
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Tabell 13. Engagemang i probiemtyper, teknisk verksamhet. 
Chefstjänstemän n=60, arbetsledare n=95, huvud
skyddsombud n=49, skyddsombud n=74. Friedmans 
"two-way ANOVA by ranks". De genomsnittliga rang
ordningstalen kan variera mellan 1 och 11. 244 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj.män ledare ombud ombud 

(Mindre teknisk-fysiska frågor) 
1. Förändrade arbetsställningar, 7. 71 6. 87 6. 79 6. 50 

lyftteknik 
2. Utrustning och komfortfrågor, 5. 28 4. 28 5. 42 4. 94 

ljus, skyddsutrustning 

(Större tekniska frågor) 
3. Ombyggnation, ventilations 4. 81 6. 11 5. 64 6. 11 

frågor 
4. Buller och kemiska hälso 7. 04 4. 96 6. 34 5. 78 

risker 

(Allvarliga fysiska frågor) 
5. Åtgärder vid (förslitnings)- 6. 72 7. 15 6. 22 6. 74 

skador, arbetssjukdomar 

(Psyko-sociala frågor) 
6. Trivsel, stress och samar 4. 47 4. 71 4. 96 5. 47 

betsfrågor 
7. Anpassnings-, omplacerings- 4. 74 7. 08 6. 53 6. 96 

och organisationsfrågor 
8. Missbruk 8. 03 8. 71 8. 86 8. 33 

(Rapportering och insats med 
anledning av arbetsskador) 
9. Utredning och anmälan av 7. 61 6. 80 5. 80 6. 02 

arbetsskador 
10.Uppföljning och utvärdering 8. 02 7. 75 7. 51 7. 28 

av arbetsskador 
11.Annat 1. 58 1. 59 1. 94 1. 85 

Not: Ju högre rangordningstal desto lägre engagemang i pro
blemtyper. Tabellen visar t ex att chefstjänstemännen 
anger ett ungefär dubbelt så högt engagemang i trivsel, 
stress och samarbetsfrågor än i missbruksfrågor. Se även 
tabellbilaga, tabellerna 12 och 13. 

244 Tabellerna 13 - 15 är statistiskt signifikanta på 5 %-
nivån. 
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Engagemanget i buller och kemiska hälsorisker (P2) avser 

främst de kemiska frågorna. 245 Detta beror bland annat på att 

i kommuner med centraliserad fastighetsförvaltning är lokal

vårdarna organisatoriskt knutna till tekniska kontoret (fas

tighetsförvaltning) . Vatten och avloppshantering medför även 

det inslag av kemiska hälsorisker (aerosoler, infektionsrisker 

mm). Slutligen medför arbetet i centralförråd och maskin- och 

fordonsverkstäder hantering av kemiska hälsovådliga preparat. 

Engagemanget i utrustning och komfortfrågor, dvs mindre tek-

nisk-fysiska frågor (Pl), avser främst utrustningsfrågor. Då 

avses såväl tillgång till relevant utrustning som effekterna 

av att använda dem (t ex "vita fingrar" av vibrerande hand

verktyg) . 

Den andra implementationsstrukturen utgörs inom teknisk verk

samhet av arbetsledare, företagshälsovård och personaltjän

stemän. Den organiserar allvarligare fysiska (P3) och psyko-

sociala frågor (P4) och skiljer sig också från den första im

plementationsstrukturen genom att arbetsdelning på deluppgif

ter är olika. 

Problemdefinition (Fl) i allvarliga fysiska frågor (P3) sker 

vanligtvis genom att arbetstagarna själva eller arbetsledarna 

kontaktar personaltjänstemän eller företagshälsovårdens per

sonal. Prioritering av insatser (F2) görs därefter primärt av 

företagshälsovårdens personal, dock i nära samarbete med per

sonaltjänstemän. Personaltjänstemännen mobiliserar vid behov 

resurser (F3) med anledning av de prioriteringar företagshäl

sovårdens personal gör. 

245 Jämför SCB, rapport 51, 1987b samt redovisning i Bostedt 
G, 1989 sid 51. 
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I de psyko-sociala frågorna (P4) är det för den tekniska för

valtningstypen oftast arbetsledarna som påkallar uppmärksamhet 

(Fl) för problemet hos kommunens/förvaltningens personaltjän

stemän. Personaltjänstemän prioriterar (F2) därefter, ibland i 

samarbete med företagshälsovården, insatser och mobiliserar 

resurser (F3). Personaltjänstemännen har därmed en mer fram

trädande roll i arbetsdelningen för de psyko-sociala frågorna 

än i rehabiliteringsfrågorna. 

Anpassnings-, omplacerings- och organisationsfrågor samt miss

bruksfrågor anses vara svårare att åtgärda i denna förvalt

ningstyp än trivsel, stress och samarbetsfrågor. Finns det en 

"teknisk förvaltningskultur" som påverkar resultatet? I inter

vjuerna framkommer att psyko-sociala frågor ibland inte upp

levs som "riktiga" arbetsmiljöfrågor. Detta förekommer mest 

frekvent inom teknisk sektor. Därigenom försvåras problemlös

ning på arbetsplatsen för dessa frågor. De psyko-sociala fråg

orna "skickas uppåt" i organisationshierarkin. I teknisk verk

samhet finns en starkare hierarkisk arbetsledningsstruktur än 

inom övriga förvaltningstyper. Det kan motverka flexibla lös

ningar på uppkomna psyko-sociala problem. 

Den tredje implementationsstrukturen inom teknisk sektor be

står av arbetsledare, skyddsombud/huvudskyddsombud, chefstjän

stemän samt eventuellt företagshälsovårdens personal och per

sonerna i skyddskommittéer. Den återfinns i kostsamma större 

tekniska frågor (P2). Detta trots att den första implementa

tionsstrukturen är väl utvecklad och därmed kunde förväntas ha 

"övertagit" dessa typer av problem. Att det inte skett beror 

på att de större teknisk-fysiska problemen av tradition har 

hanterats i skyddskommitteérna, när de är tillräckligt ekono

miskt omfattande. Det är i denna förvaltningstyp som teknisk

fysiska arbetsmiljöfrågor oftast hanteras i skyddskommitté. I 

faktiskt antal är dock ärendena få. 
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De kostsamma större tekniska frågorna definieras (Fl) av 

skyddsombud och arbetsledare. Prioritering av insatser (F2) 

sker i sambete mellan arbetsledare, chefstjänstemän och even

tuellt företagshälsovårdens personal. Ofta finns dock till

räcklig egen teknisk kompetens (undantag små kommuner), varför 

företagshälsovårdens service inte är lika efterfrågad i de 

större tekniska frågorna i den tekniska förvaltningstypen 

jämfört med de två andra. Resursmobilisering (F3) sker av 

chefstjänstemän. Problemtypen diskuteras oftast med huvud

skyddsombud eller tas upp i skyddskommitté innan chefstjänste

männen beslutar. De större tekniska frågorna uppvisar därmed 

högst komplexitet i organisering av arbetsdelning för pro

blemen. 

Arbetsledarna utgör en viktig aktörsgrupp för arbetsmiljöar

betet inom teknisk förvaltning. Tillsammans med skyddsombud 

och personaltjänstemän kan de sammanfattningsvis sägas or

ganisera arbetsmiljöarbetets deluppgifter för de flesta ar-

betsmil j öproblemen . Organiseras arbetsmiljöarbetet på samma 

sätt inom social förvaltning? 

Kommunernas socialförvaltning 

Inom socialförvaltningen är situationen något annorlunda 

jämfört med den tekniska förvaltningen. Många av de teknisk

fysiska frågorna (PI och P2) avser fastigheter (undantag är 

köken). I 14 av urvalets 18 intervjukommuner finns centrali

serad fastighetsförvaltning, varför socialförvaltningen har 

verksamhet i fastigheter ägda och skötta av annan kommunal 

förvaltning. Detta innebär att fastighetsförvaltningens tjän

stemän sköter deluppgifterna prioritering (F2) och resursmobi

lisering (F3) för teknisk-fysiska arbetsmiljöfrågor. Arbets-

miljöuppgifterna och ansvaret för individerna och verksamheten 

åvilar samtidigt arbetsledare och tjänstemän inom socialför

valtningen. Skyddskommittéerna är också organisatoriskt knutna 

till förvaltningen. Denna uppdelning av ansvar och genomföran
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de av de teknisk-fysiska arbetsmiljöåtgärderna skapar problem 

för organiseringen av arbetsmiljöarbetet. 246 

Socialförvaltningen har inte så framträdande ekonomiska re

sursbehov för arbetsmiljöinsatser. Detta framförallt av tre 

skäl. De dominerande arbetsmiljöproblemen (allvarliga fysiska 

och psyko-sociala frågor) föranleder inte direkta ekonomiska 

utgifter inom socialförvaltningen (även om de kan vara nog så 

kostnadskrävande på längre sikt för samhället). För kommunen 

är de mer kunskaps- än utgiftsintensiva. 

Förekomsten av centraliserad fastighetsförvaltning spelar 

vidare en stor roll för att förvaltningen inte har så fram

trädande resursbehov i ekonomiska termer räknat. Såväl plane

rat som löpande fastighetsunderhåll budgeteras av fastighets

förvaltning. Slutligen påverkas även socialförvaltningens re

sursbehov av att redskap kan lånas från landstingets hjälp

medelscentral för att täcka arbetsmiljöbehov i verksamheten. 

Detta främst för att få till stånd förändrade arbetsställ

ningar och underlätta tunga lyft (dvs mindre fysiska problem -

Pl). Redskapen lånas ofta i egenskap av hjälpmedel nödvändiga 

för patientens behov av omvårdnad mm, inte för personalens 

arbetsmiljöbehov. I detta sammanhang är det dock "två sidor av 

samma mynt" eftersom det även resulterar i en bättre arbets

miljö. Resursmobilisering av detta slag görs ofta av förestån

dare eller gruppledare (motsvarande). Ibland även av arbets

tagarna själva. 

246 Se Claridge N, Synnerman J E, 1989 sid 3 för liknande 
slutsatser i en fallstudie rörande lokalt arbetsmiljöarbete i 
kommunerna. 
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Tabell 14. Engagemang i problemtyper, social verksamhet. 
Chefstjänstemän n=65, arbetsledare n=122/ huvud
skyddsombud n=57, skyddsombud n=92. Friedmans 
"two-way ANOVA by ranks". Rangordningstalen kan 
variera mellan 1 och 11. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj.män ledare ombud ombud 

(Mindre teknisk-fysiska frågor) 
1. Förändrade arbetsställningar, 7. 48 4. 69 5. 84 5. 79 

lyftteknik 
2. Utrustning och komfortfrågor, 6. 35 6. 34 6. 86 6. 05 

ljus, skyddsutrustning 

(Större tekniska frågor) 
3. Ombyggnation, ventilations 5. 12 7. 81 4. 85 5. 76 

frågor 
4. Buller och kemiska hälso 8. 05 8. 73 8. 18 7. 48 

risker 

(Allvarliga fysiska frågor) 
5. Åtgärder vid (förslitnings)- 6. 33 5. 68 6. 23 6. 11 

skador, arbetssjukdomar 

(Psyko-sociala frågor) 
6. Trivsel, stress och samar 3. 76 3. 80 4. 50 4. 19 

betsfrågor 
7. Anpassnings-, omplacerings- 4. 11 5. 75 6. 55 6. 48 

och organisationsfrågor 
8. Missbruk 7. 63 8. 43 8. 91 9. 08 

(Rapportering och insats med 
anledning av arbetsskador) 
9. Utredning och anmälan av 8. 22 6. 28 5. 49 6. 08 

arbetsskador 
10.Uppföljning och utvärdering 7. 42 7. 25 7. 04 7. 27 

av arbetsskador 
11.Annat 1. 53 1. 24 1. 54 1. 71 

Not: Ju högre rangordningstal desto lägre engagemang i pro
blemtyper. Tabellen visar t ex att chefstjänstemännen 
anger ett ungefär dubbelt så högt engagemang i trivsel, 
stress och samarbetsfrågor än i missbruksfrågor. Se även 
tabellbilaga, tabellerna 10 och 11. 
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De stora arbetsmiljöproblemen inom socialförvaltningens verk

samhetsområde (tabell 14) är arbetsställningar och lyftteknik, 

förslitningsskador på grund av tunga och svåra lyft samt 

stress och psyko-sociala problem. Frågorna är inte alltid 

lätta att åtgärda av mänskliga, praktiskt juridiska (kon

flikter mellan arbetsmiljölagens och socialtjänstlagens am

bitioner) eller organisatoriska (resurser, lokaler mm) skäl, 

t ex för personal inom hemtjänsten och/eller barnomsorg. Att 

möblera om i en pensionärs hem/servicehem/rum för att förbätt

ra arbetsställningar för hemtjänst och äldreomsorgspersonal är 

inte alltid okomplicerat ur något av de tre skälen ovan. Här 

finns en lyhördhet hos personalen för de äldres önskemål som 

kan vara motsatt vad som vore önskvärt ur arbetsmiljösynpunkt. 

Den första imp1ementationsstrukturen inom socialförvaltningen 

organiserar deluppgifter för mindre tekniska problem (Pl). 

Dessa frågor definieras (Fl) av arbetstagarna och "löses" 

(deluppgifterna F2 och F3) löpande av vaktmästare, i nära 

samarbete med föreståndare (arbetsledare). Vaktmästarna är 

ofta, i de kommuner som har centraliserad fastighetsförvalt

ning, anställda av fastighetskontoret. De är påfallande ofta 

också huvudskyddsombud/skyddsombud för arbetsplatsen 247, trots 

att de själva är anställda i annan förvaltning och därmed har 

annan arbetsledning. Vaktmästarna/skyddsombuden har därmed en 

mer framträdande roll i denna implementationsstruktur inom 

social förvaltning än inom teknisk verksamhet. 

Den andra implementationsstrukturen organiserar problemlösning 

för allvarliga fysiska och psyko-sociala frågor. Problemdefi

nition (Fl) för de allvarliga fysiska frågorna (P3) sker genom 

att föreståndarna, eller arbetstagarna själva, kontaktar per

sonaltjänstemän eller företagshälsovårdens personal. På basis 

av redovisade behov, eller genom internremisser inom företags

hälsovården, görs mätningar eller förändringar på arbetsplat

sen. 

247 I 8 av de 18 undersökta intervjukommunerna. 
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Prioritering av insatser (F2) görs primärt av föreståndare 

eller företagshälsovårdens personal. Personaltjänstemän eller 

föreståndare mobiliserar resurser (F3). Arbetsledare inom 

social förvaltning har dock små rörliga resurser att dispone

ra. Det mesta är "låst" i tjänster och påfallande ofta har de 

heller inte möjlighet att ompröva/omfördela användningen av 

budgeterade medel. 248 Arbetshjälpmedel lånas hos landstingets 

hjälpmedelscentral eller köps in med ekonomiskt stöd från för

säkringskassan och/eller, i vissa särskilda fall, arbetsför

medling. 

Denna mobilisering av resurser förklarar socialförvaltningens 

tätare kontakter med primärvården i jämförelse med de andra 

förvaltningstyperna (och även, jämfört med teknisk verksamhet, 

med försäkringskassa och arbetsförmedling - jämför tabellbi

laga, tabell 20). Den förändrade organisationen av äldreom

sorgen, med landstingsanställda som direkt ansvariga för sjuk

vårdinsatserna för de äldre i hemmen och på institutionerna, 

förstärker ytterligare socialförvaltningens kontakter med 

primärvården. 

Det är oftast föreståndarna som i den andra implementations-

strukturen påkallar uppmärksamhet (Fl) för psyko-sociala 

problem (P4) hos kommunens/förvaltningens personaltjänstemän. 

Problemen blir även kända genom de personkontakter som före

tagshälsovårdens personal har med kommunalt anställda. Per

sonaltjänstemän prioriterar därefter (F2), i samarbete med 

föreståndare och ibland företagshälsovård, insatser och mobi

liserar resurser (F3). Organisering av deluppgifterna i den 

andra implementationsstrukturen överensstämmer därmed i stor 

utsträckning med teknisk förvaltning. Skillnaden består i att 

socialförvaltningens arbetsledning även deltar i deluppgiften 

resursmobilisering. 

248 I 11 av de 18 intervjukommunerna. 
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Den tredje implementationsstrukturen bildas i mer resurskrä-

vande tekniska frågor (P2) rörande fastigheterna. De består av 

föreståndare, fastighetsingenjörer, chefstjänstemän (kamrer 

eller verksamhetsansvarig) och ibland även av huvudskyddsom

bud. Problemen definieras (Fl) i dessa fall av arbetsledare 

eller vaktmästare, medan fastighetsingenjörer prioriterar 

insatser (F2) och, tillsammans med chefstjänstemän, resurs-

mobiliserar (F3). Vid mer omfattande investeringar kan frågor 

diskuteras i skyddskommitté innan chefstjänstemännen endera 

beslutar i frågan eller, vid centraliserad fastighetförvalt

ning, för den vidare till fastighetskontoret för åtgärd. 

Större tekniska frågor uppvisar därmed, liksom i teknisk för

valtning, den största komplexiteten i organisering av arbets

delning. 

Arbetsledarna är såväl kravformulerare mot (Fl), som kontakt

personer för (F2-F3), personaltjänstemän och företagshälsovård 

i allvarligare fysiska (P3) och psyko-sociala frågor (P4). 

Dessa tre kategorier av aktörer bildar den andra implementa

tionsstrukturen inom social förvaltning. Det gör att social

förvaltningens arbetsledare har en viktigare roll i denna im-

plementationsstruktur än arbetsledarna i andra undersökta 

förvaltningar. 

Organiseringen av de tekniska frågorna (P2) inom socialför

valtningen berör främst problemdefinition (Fl). Resterande 

deluppgifter hanteras, p g a centraliserad fastighetsförvalt

ning, av aktörer inom annan förvaltning (fastighetsingenjö

rer) . Detta ger arbetsledningen inom socialförvaltningen en 

svår juridisk och praktiskt problemlösande position. Är det 

möjligt för dem att ta sitt tänkta arbetsmiljöansvar med en 

sådan strukturering av verksamheten? Får centraliserad fas

tighetsförvaltning samma organiseringskonsekvenser för gemen

sam kommunadministration eller är problembilderna annorlunda 

där? 
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Gemensam kommunadministration 

Arbetsmiljöproblemen är för denna förvaltningstyp spridda inom 

ett bredare fält än för de andra två förvaltningstyperna (ta

bell 15). Förutom de psyko-sociala frågorna är viktiga frågor 

kopplade till fastigheterna. Det gäller såväl allvarligare 

tekniska frågor av typen ombyggnations- och ventilationsfrågor 

som komfortfrågor och belysning. Arbetsställningar, påfrest

ningar på axlar, nacke och rygg samt allergier tas även upp. 

Däremot togs datorisering sällan upp som fråga vid intervjuer

na, trots de senaste årens omfattande diskussioner om dess 

betydelse som arbetsmiljöfaktor i kontorsmiljöer. Detta för

vånar då urvalet för intervjuerna representerar kommuner som 

just påbörjat datorisering, nyligen datoriserat, eller som 

varit datoriserad en längre tid. Datorisering som företeelse 

upplevs inte som något psyko-socialt arbetsmiljöproblem. Däre

mot är betoningen på trivsel, stress och samarbetsfrågor samt 

organisationsfrågor delvis en effekt av datoriseringen. 

Den första implementationsstrukturen består för kommunerna 

totalt av arbetsledare, arbetstagare och skyddsombud i mindre 

teknisk-fysiska problem (Pl). Denna struktur återfinns nästan 

inte alls inom gemensam kommunadministration. Flertalet mindre 

teknisk-fysiska frågor är för tjänstemännens del oftast kopp

lade till fastigheterna, exempelvis drag, kontakter, extra 

lampor mm. Det gör att de ses som underhåll, inte som arbets-

miljöfrågor. Orsaker är förekomsten av centraliserad fastig

hetsförvaltning samt den lokalmässiga närheten till ansvarig 

fastighetsingenj ör. 

Mindre teknisk-fysiska frågor som inte utgör driftsunderhålls-

frågor och som inte åtgärdas direkt av den anställde, hanteras 

av företagshälsovården, fastighetsingenjör och personaltjän

stemän. Dessa aktörer utgör stomme för den tredje implementa

tionsstrukturen inom gemensam kommunadministration varför ar

betsdelningen rörande de mindre teknisk-fysiska frågorna (Pl) 
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och de större tekniska frågorna (P2) organiseras av samma 

implementationsstruktur. 

Tabell 15. Engagemang i problemtyper, gemensam kommunadmini
stration. Chefstjänstemän n=124/ huvudskyddsombud 
n=18, skyddsombud n=44. Friedmans two-way ANOVA by 
ranks. De genomsnittliga rangordningstalen kan 
variera mellan 1 och 11. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj.män ledare ombud ombud 

(Mindre teknisk-fysiska frågor) 
1. Förändrade arbetsställningar, 7.18 - 7.83 6.01 

lyftteknik 
2. Utrustning och komfortfrågor, 5.90 - 4.56 4.63 

ljus, skyddsutrustning 

(Större tekniska frågor) 
3. Ombyggnation, ventilations- 6.50 - 4.11 4.78 

frågor 
4. Buller och kemiska hälso- 8.11 - 7.28 7.18 

risker 

(Allvarliga fysiska frågor) 
5. Åtgärder vid (förslitnings)- 6.32 - 6.47 6.98 

skador, arbetssjukdomar 

(Psyko-sociala frågor) 
6. Trivsel, stress och samar- 3.60 - 4.92 4.56 

betsfrågor 
7. Anpassnings-, omplacerings- 4.05 - 5.97 6.66 

och organisationsfrågor 
8. Missbruk 7.53 - 8.42 8.15 

(Rapportering och insats med 
anledning av arbetsskador) 
9. Utredning och anmälan av 7.69 - 7.22 7.00 

arbetsskador 
10.Uppföljning och utvärdering 7.62 - 7.67 7.97 

av arbetsskador 
11.Annat 1.50 - 1.56 2.09 

Not: Ju högre rangordningstal desto lägre engagemang i pro
blemtyper. Tabellen visar t ex att chefstjänstemännen 
anger ett ungefär dubbelt så högt engagemang i trivsel, 
stress och samarbetsfrågor än i missbruksfrågor. Se även 
tabellbilaga, tabellerna 14 och 15. 
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Arbetsledarna (vilka, med undantag för de mycket stora kommu

nerna, ofta är chefstjänstemän - jämför tabellbilaga, tabell 

20), företagshälsovårdens personal och personaltjänstemän 

bildar den andra implementationsstrukturen i allvarliga fy

siska frågor (P3) och i psyko-sociala frågor (P4). 

Problemdefinition (Fl) i de allvarliga fysiska frågorna (P3) 

sker genom att arbetstagarna själva kontaktar avdelningsche

fer/förvaltningschefer (chefstjänstemän), personaltjänstemän 

eller företagshälsovårdens personal. På basis av redovisade 

behov görs mätningar eller förändringar på arbetsplatsen mm. 

Prioritering av insatser (F2) görs därmed primärt av företags

hälsovårdens personal, i nära samarbete med personaltjänste

män. Personaltjänstemännen mobiliserar resurser (F3) med 

anledning av de prioriteringar som företagshälsovårdens per

sonal gör. 

I några fall får de allvarliga fysiska frågorna ytterligare 

organiseringseffekter när de resulterar i krav på mer omfat

tande åtgärder (t ex hjälpmedel) i kommunen. Arbetshjälpmedlen 

anskaffas av personaltjänstemän. De köps in med ekonomiskt 

stöd från försäkringskassa och/eller, i vissa särskilda fall, 

arbetsförmedling. Personaltjänstemännen har här motsvarande 

roll som föreståndarna inom socialförvaltningen. 

Chefstjänstemännen (förvaltningschefer) påkallar oftast upp

märksamheten (Fl) för de psyko-sociala frågorna hos kommunens 

personaltjänstemän. Problemen blir även kända genom företags

hälsovårdens personal då de kontaktas för fysiska och/eller 

tekniska problem som är psyko-socialt betingade. Personaltjän

stemän prioriterar (F2), ibland i samarbete med företagshälso

vården, därefter insatser och mobiliserar resurser (F3). Ar

betsdelningen överensstämmer därmed med organiseringen av 

dessa frågor inom teknisk och social förvaltning. 
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Den tredie implementationsstrukturen (hanterande de större 

tekniska frågorna - P2) består för kommunerna totalt av ar

betsledare, chefstjänstemän, huvudskyddombud samt eventuellt 

företagshälsovård och skyddskommittéer. Inom gemensam kom

munadministration konstitueras de av företagshälsovård, fas

tighetsingenjör, skyddskommitté/central arbetsmiljökommitté 

och personaltjänstemän. Arbetsledningen, vilket inom denna 

förvaltning ofta är avdelningschefer/förvaltningschefer, 
• • • p/o # # 

deltar mer sällan i organiseringen , annat än möjligen som 

förmedlare av behov. Huvudskyddsombuden deltar oftast inte i 

implementationsstrukturen. 

Problemen definieras (Fl) i större tekniska frågor (P2) inom 

kommunadministration av arbetstagare och personaltjänstemän. 

Företagshälsovård och fastighetsingenjörer prioriterar insat

ser (F2). Resursmobilisering (F3) sker oftast av fastighets

kontorets tjänstemän. Vid mer omfattande investeringar kan 

frågan diskuteras i skyddskommitté eller central arbetsmiljö

kommitté före beslut. (Centrala arbetsmiljökommittén utgör 

ofta tillika skyddskommitté åt den gemensamma kommunadmini

strationens förvaltningar. Därför nämns såväl skyddskommitté 

som central arbetsmiljökommitté i texten ovan). 

En sammanfattande diskussion 

Ett stort antal implementationsstrukturer har identifierats i 

det föregående. Dessa har diskuterats i förhållande till tre 

sammanfattande typer av strukturer. Arbetsledare, skyddsombud 

och anställda utgör en första struktur i mindre teknisk-fysis-

ka frågor (PI). Implementationsstrukturens betydelse för orga

niseringen av arbetsmiljöarbetet varierar kraftigt mellan för

249 Liukkonen P, 1987 t ex sid 132 är kritisk mot arbets
ledningen, en aktör jag finner mycket viktig. Orsaken är att 
hon undersöker tjänstemannaorganisationer, tre statliga verk. 
Om resultaten från kommunens tjänstemannamiljöer jämförs med 
hennes resultat är överensstämmelsen stor. 
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valtningstyperna. Inom teknisk verksamhet hanterar den fler

talet problem och är mycket "stark" i arbetsmiljöarbetet i 

förvaltningen. 

Inom social förvaltning organiserar den första implementa-

tionsstrukturen arbetsdelningen rörande de mindre tekniska 

frågorna. De dominerande problemtyperna och förekomsten av 

centraliserad fastighetsförvaltning har medfört att denna 

implementationsstruktur har en "svagare" position än i teknisk 

verksamhet. Inom gemensam kommunadministration saknas denna 

första implementationsstruktur helt. De mindre teknisk-fysiska 

arbetsmiljöproblemen definieras ofta som driftsunderhållsfrå-

gor, inte som arbetsmiljöproblem. 

Arbetsledare, företagshälsovårdens personal och personaltjän

stemän utgör en andra implementationsstruktur i allvarligare 

fysiska frågor (P3) och i psyko-sociala frågor (P4). Denna 

implementationsstruktur uppvisar mycket liten variation i del

tagande aktörer beroende på förvaltningstyp. Arbetsledarnas 

deltagande skiljer sig dock något åt beroende på förvaltnings

typ. Socialförvaltningens arbetsledare har en viktigare roll i 

denna implementationsstruktur än arbetsledarna i de övriga 

förvaltningarna. För gemensam kommunadministration jämställs 

chefstjänstemän i det här fallet med arbetsledare i övriga 

förvaltningar beroende på att antalet mellanchefsnivåer är få. 

Den tredje implementationsstrukturen finns i större tekniska 

frågor (P2) mellan arbetsledare, chefstjänstemän, fastighets

ingenjörer, huvudskyddombud och eventuellt företagshälsovården 

och skyddskommittéerna. Denna tredje implementationsstruktur 

varierar i typer av problem den hanterar och i deltagare såväl 

mellan kommuner som mellan olika förvaltningar. 

För teknisk och social förvaltning organiserar denna struktur 

problemlösning för kostsamma större tekniska frågor (P2), 

medan den hanterar problemlösning för såväl mindre som större 

tekniska frågor för gemensam kommunadministration. Variationen 
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i fråga om deltagande aktörsgrupper kan sammanfattas i att 

företagshälsovården och fastighetsingenjörerna har en mer 

perifer roll för implementationsstrukturens organisering av 

arbetsmiljöarbetet inom teknisk sektor. Inom socialförvalt

ningen har fastighetsingenjörerna en mer framträdande roll än 

i andra förvaltningar. Huvudskyddsombud och arbetsledning 

finns inte med som aktörer för de större tekniska frågorna 

inom gemensam kommunadministration. 

Förvaltningstyp har därmed stor betydelse för hur implementa-

tionsstrukturer organiseras i arbetsmiljöarbetet. Det för

klaras delvis av variationer i problembilder. Vikten av en 

problemorienterad policyanalys blir åter belyst. 

Figur 9. En översikt av de tre sammanfattande imp1ementations-

strukturerna efter förvaltningstyp. 

Förvaltningstyp 

Teknisk 
förvaltning 

Social 
förvaltning 

Administrativ 
förvaltning 

1 Praktiska 
tekniska-
fysiska frågor 

Arbetsledare/SO 
Arbetstagare 

Vaktmästare/SO 
Arbetsledare 

2 Psyko-sociala 
och rehabilite
rings frågor 

Perscnaltjänste-
män/FHV/ 
arbetsledare 

Personaltjänste-
män/FHV/ 
arbetsledare 

P ers onaltj än st e-
män/FHV/ 
arbetsledare 

3 Större 
teknisk
fysiska frågor 

Arbetsledare/ 
HSO Chefs
tjänstemän/ 
(FHV7 SK) 

Arbetsledare/ 
Fastighets-
ingenjörer/ 
Chefstjänstemän 

Arbetsledare/ 
Fastighets-
ingenj örer/FH V / 
SK Personal
ly änstemän 
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Kapitlet har visat hur arbetsmiljöarbetets arbetsdelning or

ganiseras för olika typer av problem. Implementationsstruk

turerna påverkas något av om det är små/medelstora eller stora 

kommuner som diskuteras. Detta beroende på olika organisa

tionsform på företagshälsovården och den formella skyddsor

ganisationens aktivitet. 

Den formella skyddsorganisationen, vars tänkta uppgift är att 

vara forum för partsdiskussioner om arbetsmiljön, återfinns 

endast i implementationsstrukturer rörande större tekniska 

frågor (P2). Vilka är orsakerna till att den formella skydds

organisationen inte deltar i den problemspecifika organise

ringen av arbetsmiljöarbetet? Påverkar kommunernas storlek den 

formella skyddsorganisationens aktivitet och deltagande i or

ganiseringen av arbetsmiljöarbetet? 

Arbetsmiljöarbetet och den formella skvddsorganisationen 

Den formella skyddsorganisationens uppgift är att vara ett 

forum för prioriterings- och resursmobiliseringsdiskussioner i 

arbetsmiljöarbetet. Den skall utgöra en instans för att inom 

förvaltningarna (skyddskommitté, skyddsrond), eller för kom

munen i stort (central arbetsmiljökommitté), samla aktörernas 

problembilder till en gemensam strategi för arbetsmiljöarbe

tet. Skyddsorganisationen fyller inte, enligt redovisningen 

tidigare, dessa uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Vad beror det 

på? 

Intervjuresultaten visar att den formella skyddsorganisationen 

är inaktiv. Skyddsronderna genomförs endast sporadiskt (gäller 

i synnerhet gemensam kommunadministration). Skyddskommittéerna 

sammanträder endast sporadiskt (gäller särskilt gemensam kom

munadministration) och handläggande tjänstemän klagade ofta 

vid intervjuerna över för få frågor att behandla på skyddskom

mittémötena. Ofta får de själva "hitta på" frågor så att möten 

kan hållas. Skyddskommittéerna upplevs som en "byråkratisk 
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omväg" som undviks. 250 Endast i få problem, de resurskrävande 

tekniska investeringarna, kontaktas ibland skyddskommittén för 

diskussion innan beslut tas. Det är dock inte alltid så: 

"Väldigt sällan har allvarliga problem eller åtgärder som 
krävt en större ekonomisk satsning tagits upp på (skydds
kommitté) mötena . Många har ifrågasatt skyddskommitténs 
funktion. Man har upplevt sammanträdena som meningslösa. 
Enligt Miljö 81.. ska kommittérna sammanträda minst fyra 
ggr/år. Det finns kommittéer som inte klarat av det kra
vet. Ärendebrist anges oftast som orsak. Samtidigt vet vi 
att det finns allvarliga arbetsmiljöproblem på vissa 
arbetsplatser." 251 

Alla aktörsgrupper, ibland med undantag av företagshälsovår

den, anförde vid intervjuerna att de såg problem med hur de 

formella samverkansformerna fungerade. När en fråga initieras 

för behandling i den formella skyddsorganisationen upplevs den 

"försvinna" in i en topptung organisation. 252 Paula Liukkonen 

sammanfattar situationen väl när hon skriver, "den omfattande 

strukturen för arbetsmiljöarbetet (medför att) arbetsmiljöar

betets formella syften uppfylls, men dessa aktiviteter bidrar 

inte alltid till miljöns förbättring och arbetets utveckling" 
253 

En andra orsak till att den formella skyddsorganisationen inte 

utgör en del i organiseringen av arbetsmiljöarbetet är den 

splittrade problembild som konstaterades i tidigare kapitel 

mellan såväl aktörsgrupper som förvaltningstyper. Den formella 

skyddsorganisationen, uppbyggd för att främst hantera tekniska 

250 Claridge N, Synnerman J E, 1989 sid 4 menar att 
skyddskommittéverksamheten uppvisar "resignation och passivi
tet". Aminoff och Lindström (återgivet i Frick K, 1989a) menar 
att skyddskommittén är en "sidovagn" utan inflytande. Samma be
grepp använder Axelsson B, 1990 sid 11. 

251 örnsköldsviks kommun, 1989 sid 1. 
252 Se även Liukkonen P, 1987 (exempelvis sidorna 129, 139 

och 150) och Ettarp L, Kvarfordt E, 1981 sid 71 för liknande 
slutsatser. 

253 Liukkonen P, 1987 sid 144. 
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arbetsmiljöinsatser 254 och utifrån en tradition av konsensus 

och gemensamma överenskommelser, klarar inte de "påfrestning

ar" denna splittrade problembild medför. Dagens problemtyper 

kräver en mer varierad och flexibel organisering av problem

lösning. 

En tredje orsak är att de olika fackförbunden tilldelas plat

ser efter storlek i den formella skyddsorganisationens parts

organ. De fackliga organisationernas representanter motverkar 

ibland varandras ambitioner i arbetsmiljöarbetet. Detta på 

grund av att de inte har kunskap om, eller delar varandras 

prioriteringar av, omfattning och typer av nödvändiga insatser 

när kommunen/förvaltningen ses som en helhet. Huvudskyddsom

buden, de fackliga organisationernas vanligaste representanter 

i partsorganen rörande arbetsmiljöfrågor, har inte en till

räcklig kontakt med den löpande verksamheten och dess aktörer 

(anställda, skyddsombud och arbetsledare) för att utgöra en 

facklig samordningsinstans för behovsspecificering (Fl). 

Flertalet undersökta kommuner har dessutom centraliserad fas

tighetsförvaltning. Skyddskommittén, som när den kopplas in 

ofta diskuterar just teknisk-fysiska frågor, är samtidigt or

ganisatoriskt knuten till den förvaltning som bedriver verk

samheten, inte den förvaltning som har de avsedda ekonomiska 

resurserna. Detta upplevs som ett problem i arbetsmiljöarbetet 

och medför att skyddskommittéverksamheten ännu mer upplevs som 

en "sidovagn" 255 . 

Den formella skyddsorganisationen utgör därmed ingen instans, 

med undantag för större tekniska frågor, där de anställdas be

hov av arbetsmiljöinsatser kopplas samman med arbetsgivarens 

resurser och specialisternas kompetens. Skyddsorganisationen 

upplevs som omfattande jämfört med förekommande typer och 

volym av problem samt hur dessa faktiskt löses. Den utgör inte 

** Se Bostedt G, 1989. 
255 Axelsson B, 1990. 
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något faktiskt stöd för att definiera och åtgärda problem upp

levda av de anställda i sin arbetsmiljö. 256 Den är inte en del 

i organiseringen av arbetsmiljöarbetet. 

Bilden är dock inte helt entydig. Det finns ibland "eldsjälar" 
257, ofta något huvudskyddsombud eller ansvarig handläggare, 

som den formella skyddsorganisationen bygger på. Vidare gäl

ler, generellt sett, att ju större kommun och förvaltning 

desto större aktivitet har den formella skyddsorganisationen. 

Det är svårt att förklara varför storleken i fråga om antalet 

kommunalt anställda är betydelsefullt för den formella struk

turens status. Möjligen hör det ihop med att antalet heltids-

engagerade funktionärer är fler i större förvaltningar och 

kommuner. Detta ökar antalet individer med kunskap om, och in

tresse av, områdets formella reglering, vilket gör att kravet 

på den formella strukturens upprätthållande ökar. 258 Partsor

ganen tar dock inte, enligt intervjuerna, större del i orga

niseringen av arbetsdelningen, annat än i större tekniska 

frågor, i dessa stora kommuner än i de mindre. Storleken gör 

att den formella strukturen får ett mer omfattande inre liv. 

Det ökar dess aktivitet, men inte dess betydelse för arbets-

miljöarbetets organisering. 

Implementationsstrukturer och formell skyddsorganisation 

Kapitlet har visat hur arbetsmiljöarbetets arbetsdelning or

ganiseras för olika typer av problem. Organiseringen av im

plementationsstrukturer har rekonstruerats. Arbetstagare, 

arbetsledare och skyddsombud utgör kärnan i en struktur i 

256 Liukkonen P, 1987 sid 129-156 har i en studie om det 
lokala arbetsmiljöarbetets effektivitet dragit liknande slut
satser. Hon menar att skyddsorganisationen på arbetsplatserna 
är hierarkiskt uppbyggd, för "tung" och arbetar slentrian
mässigt. 

Se även Frick K, 1989a sid 6 och 1989b sid 13. Där ges 
fler referenser. 

258 Jämför diskussion i Khandwalla P, 1977 sid 514. 
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mindre teknisk-fysiska problem (Pl). Arbetsledare, företags

hälsovårdens personal och personaltjänstemän utgör en andra 

strukturkärna i allvarligare fysiska frågor (P3) och i psyko-

sociala frågor (P4). 

En tredje "mer diffus" implementationsstruktur finns i större 

tekniska frågor (P2) mellan arbetsledare, chefstjänstemän, 

fastighetsingenjörer, huvudskyddombud och eventuellt företags

hälsovården och skyddskommittéerna. Denna tredje implementa

tionsstruktur varierar i deltagare mellan kommuner, olika för

valtningar och olika frågor. Implementationsstrukturen konsti

tueras primärt av arbetsledare och chefstjänstemän, men är i 

övrigt inte stabil med avseende på deltagande aktörer. 

Den formella skyddsorganisationen är inaktiv och återfinns 

endast i implementationsstrukturer rörande större tekniska 

frågor (P2). Med undantag för större tekniska frågor utgör 

skyddsorganisationen därmed ingen instans där de anställdas 

behov av arbetsmiljöinsatser kopplas samman med arbetsgivarens 

resurser och specialisternas kompetens. Den utgör inte något 

stöd i att definiera och åtgärda de problem de anställda upp

lever i sin arbetsmiljö. 

Givet aktörernas perspektiv på den formella skyddsorganisa

tionen, vilka institutionella konsekvenser för organiseringen 

av policyproblemet med sig? Har det konsekvenser i form av 

politisk institutionalisering? Dessa frågeställningar dis

kuteras i avhandlingens avslutande kapitel. 
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11. INSTITUTIONELL POLICYANALYS - RESULTAT OCH DISKUSSION 

En utgångspunkt i avhandlingen är att organisering utanför 

(och mellan) formella strukturer kan vara nödvändigt för att 

lösa policyproblem i ett föränderligt samhälle. Institutioner 

och organisationer har inte evigt liv. De har vuxit fram under 

givna förutsättningar, liksom den nu pågående institutionali-

seringen, och i praxis sker en fortlöpande omprövning och för

ändring. 

Organiseringen av arbetsmiljöarbetet, i problemspecifika im-

plementationsstrukturer, diskuterades i föregående kapitel. 

Där konstaterades att för merparten av arbetsmiljöproblemen 

fungerar inte den formella skyddsorganisationen som organise

ring av problemlösning. Policyproblemet löses genom nyorga-

nisering. I detta kapitel återförs slutsatser om organise

ringen av arbetsmiljöarbetet till en diskussion om politisk 

institutionalisering, avhandlingens teoretiska fokus. 

Diskussionen i avhandlingen utgår från att formerna för poli

tiskt inflytande och kontroll ständigt omprövas och förändras. 

Denna institutionella förändringsansats utgör en klassisk 

statsvetenskaplig problemställning. Med den struktur-funk

tionalistiska ansatsen inom samhällsvetenskaperna kom dock 

intresset för politiska institutioner att övergå från studiet 

av institutionalisering (institutionell förändring), dvs pro

cesser för om- och nyorganisering av demokratiskt inflytande i 

samhället, till studiet av redan etablerade institutioners 

funktionsätt och överlevnad. 

Det perspektiv som valts för avhandlingen återknyter till för

ändringsansatsen. Det bygger på ett antagande om funktionella 

samband mellan sociala problem och de strukturer som skapas 

för deras lösning. Kanske pågår ny- eller omorganisering som 
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ger bättre förutsättningar än de etablerade institutionerna 

att lösa aktuella problem och även bättre möjliggör former för 

demokratiskt inflytande och kontroll. Både i termer av direkt 

eller indirekt förmedling av medborgarnas preferenser till 

folkvalda representanter (pluralism), som de folkvaldas möj

ligheter till beslutsfattande i överensstämmelse med prefe

renserna. Med förändringsansatsen följer att etablerade in

stitutioner måste granskas kritiskt. Löser de problemen de 

ursprungligen växte fram för? Kan eventuell ny- och omorgani

sering för att lösa policyproblem utgöra alternativ till eta

blerade organisationsstrukturer? 

Alternativet till en öppenhet för kritisk prövning av etable

rade strukturer är ett antagande om att dagens organisationer 

och institutioner skulle vara de slutgiltiga. Ett föga trovär

digt antagande. Ändå sker mycken policyanalys som om de eta

blerade institutionerna alltid har lösningar för, eller alltid 

utgör lösningar på, samhällsproblem. 

Att undersöka institutionalisering 

I avhandlingen analyseras institutionalisering utifrån ett 

förändringsperspektiv. Intresset fokuseras på samtida organi

sering av politisk/social problemlösning. För att spegla pro

cesser krävs referenspunkter, vanligtvis att undersökning av 

motsvarande fenomen görs vid två tidpunkter. Av kostnads- och 

tidsskäl har en organiseringsstudie vid olika tidpunkter inte 

varit möjlig för avhandlingsarbetet. Referenspunkter erhålls 

istället genom en komparativ policyproblem-ansats. Kommuners 

och förvaltningars skilda sätt att organisera det studerade 

policyproblemet kan föras tillbaka på att kommuner och aktörs

grupper har olika historia när det gäller att organisera sig 

för motsvarande arbetsmiljöproblem ("social tid"). 

Referenspunkter erhålls också genom tidigare institutionalise-

rings resultat, de formella institutionerna. Deras framväxt 
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utgör ett svar på tidigare behov av, och faktiskt genomförd, 

organisering av problemlösning. En problemspecifik jämförelse 

av formella institutioner och den pågående organiseringen av 

de samtida arbetsmiljöproblemen kan visa i vilken utsträckning 

ny- eller ominstitutionalisering pågår med konsekvenser för 

det etablerade. 

Grunden för den design som används i avhandlingen finns ut

tryckt i Anthony Giddens teorier. Hans analysfokus är den 

ständigt pågående organiseringen av aktörer i samhället, dvs 

"mönster av sociala aktiviteter som återupprepas i tid och 

rum" 259. Organiseringen benämns "structurations" och ses som 

"the production and reproduction of society". Aktörers gemen

samma handlande, uttryckt som att "structures are seen as re-
260 produced by the capable and knowledgeable actors" , skapar 

och omskapar samhällsstrukturerna i en evig process. En stän

dig "strukturering" pågår. 261 Giddens menar, liksom Shmuel 

Eisenstadt, att "change is regarded as inherent in every cir-

cumstance of the reproduction of a system of interaction" . 

För att möjliggöra empirisk forskning av organisering krävs 

dock en avgränsning av förändringar i tid och rum. I avhand

lingen sker det på två sätt. Dels fokuseras specificerade ar-

betsmil jöproblem. Dels "begränsas" tiden genom att policypro-

blemet studeras vid en given tidpunkt. Förändring analyseras 

genom jämförelser mellan dels de erfarenheter över kalendertid 

som relevanta aktörer har av problemlösningens organisering 

("social tid"), dels genom varierande strukturella omgivnings

faktorer (institutioner och organisationer, t ex den formella 

skyddsorganisationen). 

259 Giddens A, 1984 sid 17. Se även Giddens A, 1979 sid 3. 
260 Wagner P, Wittrock B, 1987, sid 41. Se dock även Giddens 

A, 1979 sid 4-6. 
261 För en sammanfattning av Giddens grundläggande åsikts

skillnader gentemot strukturfunktionalismen, se Giddens A, 1977 
(särskilt sid 122), 1979 sid 7 och 1981. 

262 Giddens A, 1977 sid 123 och 1979 sid 114. Eisenstadt S N, 
1964 sid 245. 
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Eftersom institutionalisering följer av människors organise

ring är det troligt att resultat i form av formella institu

tioners upp- eller nedgång kommer oregelbundet eller språng

vis. (Utvecklingen i Östeuropa under senare år är exempel på 

detta). Den "sociala tiden" är därför mer intressant för in-

stitutionaliseringstemat än tid i kronologisk mening. Mått på 

förändring sett över social tid erhålls genom den komparativa 

ansatsen. I detta fall genom att 18 olika kommuner, och tre 

förvaltningar per kommun, med olika förvaltnings- och organi

sationshistoria studeras. 

Några teoretiska utgångspunkter för analysen av institutionell 

förändring är därmed rekapitulerade. I kapitlet görs först en 

summerande diskussion rörande aktörsgruppers deltagande i ar-

betsmil j öarbetets organisering. Därefter analyseras implemen-

tationsstrukturernas institutionaliseringsgrad. Det ger ut

gångspunkter för en avslutande diskussion om institutionell 

förändring av arbetet med arbetsmiljöfrågor. Avslutningsvis 

problematiseras frågan om institutionalisering och förhållan

det till politiskt inflytande i samhället. 

Det kommunala arbetsmiliöarbetet ur ett orqaniserinqsperspek-

tiv 

Arbetsmiljöarbete karakteriseras av att många aktörer, med 

olika historia, funktioner, program och huvudmän, är inkopp

lade i verksamheterna. Organiseringsmöjligheterna för olika 

typer av arbetsmiljöproblem är omfattande. Medverkan sker av 

fackligt förtroendevalda, arbetsgivarrepresentanter samt olika 

professionella grupper. I avhandlingen påvisas skillnader 

mellan förvaltningstyper och aktörsgrupper i uppfattningar om 

dominerande problemtyper. 



160 

Intresset för de fackliga organisationernas deltagande motive

rades inledningsvis i avhandlingen utifrån deras uppgift att 

kanalisera medlemmarnas behov av arbetsmiljöinsatser. Frågan 

ställdes om de fackliga organisationerna utgör en samordnings

instans för behovspecificering och en påtryckargrupp för ar-

betsmil j öarbetets inriktning och innehåll? 

Tidigare kapitel har visat systematiska skillnader mellan de 

fackliga representanternas medverkan i arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsombuden fyller funktionen att specificera behov för 

vissa frågor (Pl), medan huvudskyddsombuden har sin viktigaste 

funktion som allmän påtryckargrupp. Huvudskyddsombuden utgör 

en kompetent kader av "administrativa funktionärer" men 

deltar inte i praktisk problemlösning. 

Huvudskyddsombudens huvudsakliga funktion är att vara "moto

rer" för den formella skyddsorganisationen. Skyddsorganisa

tionen är dock inte forum för problemlösning. Huvudskyddsom

buden deltar därför inte direkt i den problemspecifika organi

seringen av arbetsmiljöarbetet. Däremot utgör huvudskydds

ombuden en del i "motståndet" mot förändring av den formella 

skyddsorganisationens struktur och funktionssätt. 

Intresset för arbetsgivarrepresentanternas deltagande i ar-

betsmil j öarbetet motiveras dels av deras formella ansvar för 

arbetsmiljön, dels deras påverkan på resurstilldelningen för 

arbetsmiljöinsatser. Även arbetsgivarrepresentanternas del

tagande i organisering av arbetsmiljöarbetet skiljer sig 

systematiskt från en hierarkisk nivå till en annan. Arbets-

ledarna. närmast den pågående verksamheten, utgör en av de 

viktigaste aktörsgrupperna i organiseringen av arbetsmiljö

arbetet. De har goda kunskaper om problemen och (i teknisk 

förvaltning) resurser för insatser. I social förvaltning och 

gemensam kommunadministration har arbetsledningen små ekono

263 Se även Frick K, 1989b sid 11. 
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miska resurser, men problemen är å andra sidan vanligen mer 

"kunskapsintensiva" än "utgiftsintensiva". 

Chefsti änstemännens deltagande i organiseringen av arbetsmil-

jöarbetet rör större tekniska frågor (P2). De har oftast en 

välvillig men avvaktande/passiv inställning till arbetsmiljö

arbetet. Det kan tolkas som att de varken har engagemang eller 

kompetens att själva väcka frågor eller driva på arbetet. 264 

De avvaktar tills problemen förs till dem och är då vanligen 

positivt inställda till, och angelägna om, att föreslagna 

åtgärder genomförs. 

Arbetsledare och chefstjänstemän har en allmän kunskap om sitt 

arbetsmiljöansvar men de har genomgående låg detaljkännedom om 

normsystemet. Arbetsmiljöproblemens "lösningar" organiseras 

mestadels utifrån praktiska, "vardagliga" utgångspunkter och 

inte utifrån normsystemets regleringar. Samtliga aktörer, in

klusive arbetsledare och chefstjänstemän, har en autonom håll

ning till normsystemet, utan att för den skull ifrågasätta 

dess legitimitet. 

En för organiseringen av arbetsmiljöarbetet mycket viktig pro

fessionell grupp är personaltiänstemännen. De utgör tillsam

mans med arbetsledare och skyddsombud den grupp kring vilken 

det mesta av organiseringen av arbetsmiljöarbetet kretsar. 

Personaltjänstemännen såväl prioriterar som resursmobiliserar 

i rehabiliterings- (P3) och psyko-sociala (P4) frågor. De har 

därutöver, inom gemensam kommunadministration, ibland funk

tionen att specificera behov vid tekniska arbetsmiljöinsatser. 

Personaltjänstemännen får troligen allt större betydelse för 

organiseringen av arbetsmiljöarbetet i framtiden med tanke på 

de problemtyper som förväntas få större vikt, dvs större be

toning på psyko-sociala och allvarligare fysiska frågor. 

264 Frick K, 1989a sid 10. 
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En annan professionell grupp i arbetsmiljöarbetet är fastiq-

hetsinqeniörerna. De utgör ofta prioriterings- och resursmobi

liseringsinstans för större tekniska insatser (P2 - främst 

inom social förvaltning och gemensam kommunadministration). 

Fastighetsingenjörerna upplevs ofta som "okänsliga" för ar-

betsmil jöbehov av övriga aktörer (undantaget chefstjänstemän). 

De anses ha en alltför teknisk regeltrogen hållning till defi

nierade problem och, i några fall, alltför markerade "kamrers

perspektiv" på verksamheten. Insatser görs inte utifrån behov, 

utan efter upprättade underhållsplaner. Fastighetsingenjörer

nas svar på kritiken är att budgeten sätter ramar för vad de 

kan göra. De menar att det hela är en politisk prioriterings

fråga. 

Företagshälsovårdens personal är en av de professionella ak

törerna i det lokala arbetsmiljöarbetet. Deras deltagande kan 

primärt avgränsas till prioriteringsinsatser för rehabilite-

rings- (P3) och psyko-sociala (P4) frågor (givet de avgräns-

ningar som gjorts i avhandlingen). De kan samtidigt, totalt 

sett, konstateras vara förhållandevis osynliga i arbetsmiljö

arbetet. Företagshälsovården samarbetar praktiskt med relativt 

få personer i kommunerna, huvudsakligen direkt berörda an

ställda och personaltjänstemän. Ätt företagshälsovården dess

utom inriktar sitt kontaktskapande arbete mot kommunens for

mella skyddsorganisation förstärker att de upplevs som "osyn

liga" av många kommunalt anställda. 

Företagshälsovården deltar i relativt liten omfattning i orga

niseringen av arbetsmiljöarbetet. Det innebär dock inte att 

dess praktiska relevans är liten. Den kompetens företagshälso

vården tillför arbetsmiljöarbetet anses som viktig av perso

naltjänstemän och huvudskyddsombud. Flera av de övriga aktö

rerna, inklusive arbetsledare och skyddsombud, upplever före

tagshälsovården som en trygghet i arbetsmiljöarbetet, även om 

kritiken mot den bitvis är hård. Dess professionella legiti

mitet är hög. Likheten är stor i synen på företagshälsovården 
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och synen på lag och avtal. I bägge fallen upplevs de vara bra 

att ha, "om det skulle behövas". 

Aktörernas arbetsdelning 

För att studera organisering krävs att aktörstypernas del

tagande i arbetsmiljöarbetet analyseras både från en problem

specifik utgångspunkt och med avseende på aktörernas arbets

delning. Arbetsdelningen har studerats med hjälp av fyra ana

lysfunktioner: (Fl) definiera problem, (F2) prioritera insat

ser, (F3) mobilisera resurser och (F4) utvärdera resultat. 

Nedan sammanfattas den problemspecifika organiseringens ar

betsdelning för de fem grupperna av problem: mindre teknisk

fysiska frågor (Pl), större tekniska frågor (P2), allvarligare 

fysiska frågor (P3), psyko-sociala frågor (P4) och rapporte

ring och insats med anledning av arbetsskador (P5). 

Fyra analysfunktioner relaterat till fem grupper av problem 

ger möjlighet att studera aktörers organisering i 20 separata 

analysenheter. Dessa 2 0 analysenheter kan därefter analyseras 

för 18 separata kommuner och för tre olika förvaltningstyper 

per kommun. Designen ger omfattande möjligheter att i avhand

lingen studera variation i organisering. Begränsningen ligger 

i förmågan att sammanhållet presentera materialet. Nedan ges 

en kort och översiktlig sammanfattning av de viktigaste del

tagande aktörerna i de problemspecifika implementationsstruk-

turerna. 
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Figur 10. Aktörernas arbetsdelning relaterat till fem problem
grupper. 

Problemde- Prioritering Resursmo- Utvärdering 
finition bilisering 

Fl F2 F3 F4 

Pl 
Arbetstagare 
Arbetsledare 

Arbetsledare 
Skyddsombud 

Arbetsledare Osystematisk 

P2 
Arbetsledare 
Skyddsombud 
Arbetstagare 

Fastighets
ingenjörer 
FHV/Personal 
tjänstemän 

Chefstjän
stemän/Huvud 
skyddsombud/ 
SK 

P3 
Arbetsledare 
Arbetstagare 

FHV 
(Personal
tjänstemän) 

Personal
tjänstemän 

P4 
Arbetsledare Personal

tjänstemän 
(FHV) 

Personal
tjänstemän 

P5 P5 

Not: Pl - Mindre teknisk-fysiska frågor 
P2 - Större tekniska frågor 
P3 - Allvarligare fysiska frågor 
P4 - Psyko-sociala frågor 
P5 - Rapportering och insats med anledning av arbets

skador 

Organiseringens arbetsdelning varierar något beroende på för

valtningstyp (ej redovisad i figur 11). Inom gemensam kom

munadministration ses de mindre teknisk-fysiska frågorna (Pl) 

som underhålls- och inte arbetsmiljöfrågor. I de fall det sker 

en arbetsdelning för dessa frågor i förvaltningstypen, så 

motsvarar den hur de större tekniska frågorna (P2) hanteras. 



I allvarligare fysiska frågor (P3) och i psyko-sociala frågor 

(P4) finns endast en liten variation i deltagande aktörer 

beroende på förvaltningstyp. Socialförvaltningens arbetsledare 

har ibland även en resursmobiliserande (F3) funktion för de 

allvarligare fysiska frågorna (P3). För gemensam kommunadmini

stration jämställs chefstjänstemän i det här fallet med ar

betsledare i övriga förvaltningar beroende på att antalet 

mellanchefsnivåer är få. 

I större tekniska frågor (P2) deltar många aktörer i organi

seringen: arbetsledare, chefstjänstemän, fastighetsingenjörer, 

huvudskyddombud, företagshälsovård och skyddskommittéer. Del

tagarna varierar avsevärt beroende på förvaltningstyp. Varia

tionen i deltagande aktörsgrupper kan sammanfattas i att före

tagshälsovård och fastighetsingenjörer har en mer perifer roll 

inom teknisk sektor för organisering av problemlösning för de 

större tekniska frågorna (P2). Inom socialförvaltningen har 

fastighetsingenjörerna en mer framträdande roll för priorite

ring av insatser (F2) än i de andra förvaltningarna. Huvud

skyddsombud och arbetsledning finns inte med som aktörsgrupper 

inom gemensam kommunadministration. 

Organiseringen av arbetsmiljöarbetets arbetsdelning har nu 

sammanfattats översiktligt. För att analysera politisk insti

tutional iser ing krävs slutsatser om implementationsstrukturer-

nas institutionaliseringsgrad (nästa avsnitts diskussion). Det 

ger utgångspunkter för en jämförelse mellan organiseringen och 

de etablerade institutionerna inom arbetsmiljöområdet. Jämför

elsen ger även underlag för den avslutande diskussionen om in

stitutionell förändring av arbetsmiljöarbetet. 
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Att bestämma implementationsstrukturers institutionaliserings

grad 

Implementationsstrukturer skapas (om och) när ett specifikt 

sätt att organisera problemlösning sker regelbundet och åter

kommande. I avhandlingen har ett stort antal problemspecifika 

implementationsstrukturer påvisats. Dessa har sammanfattats i 

tre typer av implementationsstrukturer. Den första utgörs 

huvudsakligen av arbetsledare, arbetstagare och skyddsombud 

som hanterar mindre teknisk-fysiska frågor (PI). Den andra 

består huvudsakligen av arbetsledare, företagshälsovårdens 

personal och personaltjänstemän och hanterar psyko-sociala 

(P4) och allvarligare fysiska frågor (P3). Den tredje är mer 

"diffus" i deltagande aktörer och rör större tekniska frågor 

(P2). Arbetsledare, chefstjänstemän, fastighetsingenjörer, hu

vudskyddsombud och eventuellt företagshälsovården och skydds

kommittéerna är de aktörsgrupper som huvudsakligen återfinns i 

denna struktur. Ingen implementationsstruktur har kunnat på

visas för rapportering och insats med anledning av arbetsskad

or (P5). Implementationsstrukturerna varierar något i delta

gande aktörer beroende på förvaltningstyp. Det kommenteras i 

den fortsatta diskussionen i det fall det påverkar frågan om 

institutionaliseringsgrad. 

Regelbundenheten i organiseringen avgör dess institutionalise

ringsgrad. 265 Ju högre institutionaliseringsgrad desto troli

gare är det att organiseringen övergår till att bli en insti

tution eller organisation. Eller att den förändrar, alterna

tivt förstärker, de värden som organisationer och instituti

oner domineras av. Att organiseringens institutionaliserings

grad ökar kan också leda till att organisationer eller in

stitutioner likvideras. 

265 Jämför Berger P, Luckman T, 1966. 
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I avhandlingens teorikapitel diskuterades fyra analysfak

torer - anpassningsförmåga, komplexitet, autonomi och flexi

bilitet - för att bestämma institutionaliseringsgraden i den 

problemspecifika organiseringen av arbetsmiljöarbetet. Dessa 

indikatorer kan verka samtidigt på ett problemområde och de 

kan vara motstridiga. Med anpassningsförmåga avses möjlig

heterna för aktörer att anpassa sina handlingsmönster efter 

skiftande subjektiva rationalitetsskäl vid problemlösningar, 

dvs satisifiering 266. Anpassningsförmåga är en nödvändig för

utsättning för två av de tre övriga indikatorerna på institu-

tionaliseringsgrader; autonomi och flexibilitet. 

Figur 11. Samband mellan anpassning och autonomi/flexibilitet 

Autonomi Flexibi
litet 

ANPASSNINGSFÖRMÅGA 

Med autonomi avses att aktörerna kan inta en fri och obunden 

hållning till omgivningens etablerade institutioner, att sam

hällsproblemen kan lösas så funktionellt som möjligt. Med 

flexibilitet avses aktörernas möjligheter/vilja att ompröva 

lösningar för ett problem eller att välja nya problem kring 

vilken organisering sker. Med komplexitet avses komplexiteten 

i det sociala interaktionsmönster som organiseringen av pro

blemlösningen fordrar. Med t ex många aktörstyper som delta

gare i organiseringen kan komplexiteten öka jämfört med om få 

aktörstyper medverkar. 

266 Simon H, 1971. 
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I avhandlingen används institutionaliseringsfaktörerna med en 

dikotom uppdelning, hög/låg, av dess styrka. För att diskutera 

den samlade effekten av de olika faktorernas styrka i förhål

lande till organiseringen av policyproblemet krävs vissa an

taganden om deras inbördes samband. 

Institutionaliserinqsfaktorernas samband 

Diskussionen i avhandlingen har som utgångspunkt att hög auto

nomi och flexibilitet i organiseringen främjar funktionell 

problemlösning (att arbetsdelningen fungerar). T ex genom att 

aktörerna inte tillåter den formella skyddsorganisationens 

handlingsförlamning hindra åtgärder för att "lösa" problem. 

Hög autonomi och flexibilitet i organiseringen gör att policy

problemet löses. Det ger därmed också trovärdighet/legitimitet 

åt organiseringen. 

Diskussionen i avhandlingen bygger vidare på antagandet att 

hög problemkomplexitet "tvingar" fram en större nätverkskom

plexitet (organiseringskomplexitet) och/eller medverkan av 

fler professionella aktörer. I det första fallet ger det upp

hov till att fler deltagargrupper (arbetsgivare, arbetstagare 

och/eller professionella aktörer) deltar i problemlösningens 

funktioner. I det andra fallet att det finns en varierad pro

fessionell kunskap som måste koordineras genom organiseringen 

av arbetsdelningen. Många deltagargrupper eller hög andel 

professionella aktörer kan vara positivt eller negativt för 

institutionaliseringsgraden i organiseringen, dvs underlätta 

eller försvåra organiseringen av den problemspecifika arbets

delningen. Vilken betydelse det faktiskt har bestäms empiriskt 

i varje enskilt fall. 

Institutionaliseringsfaktorerna har nu presenterats till

sammans med antaganden om deras inbördes samband. Vilka slut

satser kan dras om implementationsstrukturernas institutio-



169 

naliseringsgrad när analyshjälpmedlen appliceras på det empi

riska materialet? 

Komplexitet 

Tidigare har den kommunala heterogeniteten i arbetsmiljöer och 

därmed i arbetsmiljöproblem påtalats. Arbetsmiljöproblemen har 

sammanfattats i 11 huvudsakliga problemtyper och i fem huvud

grupper. Analysen av institutionaliseringsgrader bygger på an

tagandet att hög problemkomplexitet "tvingar" fram en större 

komplexitet i nätverk (organiseringskomplexitet) och/eller 

medverkan av en högre andel professionella aktörer. Problem

komplexiteten kan alltså yttra sig på två olika sätt. 

De minst komplexa frågorna, de mindre teknisk-fysiska frågorna 

(Pl), uppvisar i teknisk och social förvaltning implementa-

tionsstrukturer bestående av arbetsledare, arbetstagare och 

skyddsombud. (Att inte dessa frågor uppvisar samma organise

ring inom gemensam kommunadministration förklaras av svårig

heten att särskilja driftunderhålls- och arbetsmiljöfrågor för 

denna förvaltningstyp). 267 Antalet deltagande aktörsgrupper är 

alltså få och de professionella är ej representerade. 

Organisering av problemlösning i dessa frågor karakteriseras i 

teknisk och social förvaltning av en framträdande lokal auto

nomi och uppvisar en hög institutionaliseringsgrad. Det visas 

t ex genom att inga beslut rörande de mindre teknisk-fysiska 

frågorna tas på högre hierarkisk nivå än arbetsledarna. Vidare 

att organiseringen sker utan större kännedom om normeringsys-

temet och att dessa aktörer (denna aktörskonstellation) är 

mest kritiska till den formella skyddsorganisationen och före

tagshälsovården . 

267 Liukkonen P, 1987 drar samma slutsatser för admini
strativa förvaltningar inom statlig verksamhet. 
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De mer komplexa frågorna (större tekniska frågor - P2, allvar

liga fysiska frågor - P3 och psyko-sociala frågor - P4) utgör 

de problem som dels uppvisar högt engagemang hos de flesta 

aktörsgrupperna, dels upplevs kunna åtgärdas sämst, dels upp

levs som viktigast inför framtiden. Här finns dock skillnader 

mellan förvaltningarna, både i fråga om vilka av dessa problem 

som engagerar mest samt i fråga om stabilitet med avseende på 

vilka aktörer som deltar i implementationsstrukturerna. 

Mer komplexa problem leder i ett fall (större tekniska fråg

or - P2) till deltagande av många aktörer i organiseringen. 

Implementationsstrukturernas stabilitet i deltagande aktörer 

är låg vilket försvårar organiseringen av arbetsdelningen. 

Exempel på detta är att frågorna definieras, beroende på för

valtningstyp, av arbetsledarna/skyddsombuden eller de enskilda 

arbetstagarna och förs till avdelningschef/personaltjänste

man/ företagshälsovård/ (fastighetsingenjör) för prioritering. 

Dessa kontaktar chefstjänstemännen (förvaltningens eller 

fastighetskontorets) för resursmobilisering. Frågorna disku

teras därefter ibland i skyddskommitté, eller så kontaktas 

huvudskyddsombuden för synpunkter på prioritering och/eller 

resursmobilisering, innan beslut tas. 

Med ökad problemkomplexitet kompliceras organiseringen av ar

betsdelningen. Fler aktörer deltar och det krävs större kapa

citet för att koordinera professionell kunskap i olika funk

tioner. Problemkomplexiteten i dessa frågor (P2) komplicerar 

samordningen av varierande professionell kunskap. Kapacitet 

att koordinera denna komplexitet är endast sporadiskt etable

rad i kommunerna. Det leder till en lägre institutionalise-

ringsgrad för organiseringen i de större tekniska frågorna än 

för de andra problemgrupperna (undantag rapportering och in

sats med anledning av arbetsskador - P5, där implementations-

strukturer saknas). 

Implementationsstrukturerna för de större tekniska frågorna 

har högre institutionaliseringsgrad inom gemensam kommunad
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ministration än inom de andra två förvaltningarna. Det går att 

förklara med en högre flexibilitet i organiseringen. Implemen

tationsstrukturerna tar sig an fler typer av problem (dvs även 

de mindre teknisk-fysiska frågorna - Pl) i denna förvaltning 

än i de två övriga förvaltningstyperna. Det medför också att i 

gemensam kommunadministration upplevs dessa implementations-

strukturer ha större betydelse för policyproblemets "lösning". 

De två återstående komplexa problemgrupperna, psyko-sociala 

(P4) och allvarliga fysiska frågor (P3), kännetecknas av att 

de professionella gruppernas kompetens efterfrågas. Till 

skillnad från de större tekniska frågorna (P2) är implemen-

tationsstrukturernas stabilitet i deltagande aktörer hög. 

Antalet aktörer som deltar i organiseringen är få. De domi

neras av professionella aktörer. 

Frågorna förs regelbundet vidare av arbetsledarna till per

sonaltjänstemän/företagshälsovård. Ökad problemkomplexitet 

medför i dessa fall att kraven på professionell medverkan 

ökar. Implementationsstrukturerna klarar dock att koordinera 

varierande professionell kunskap i arbetsdelningen genom att 

stabiliteten i deltagande aktörer är hög och antalet aktörer 

lågt. Implementationsstrukturernas institutionaliseringsgrad 

är därför hög i (P3) och (P4)-frågor. 

Komplexitetsfaktorns betydelse för implementationsstrukturer-

nas institutionaliseringsgrad kan sammanfattas i följande 

figur. 
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Figur 12. De problemspecifika imp1ementationstrukturernas 
institutionaliseringsgrad analyserade med avseende 
på komplexitet. 

Kompetenskrav 
(Andel professionella aktörer) 

Låga Höga 

Litet 
Antal 
aktörer 

Stort 

Pl P3, P4 

<-p; 1 >-> 1 

För de mindre teknisk-fysiska frågorna (Pl) har låg komplexi

tet medfört hög institutionaliseringsgrad för implementations-

strukturerna. För allvarligare fysiska frågor (P3) och psyko-

sociala frågor (P4) har hög komplexitet med avseende på kom

petens och låg komplexitet med avseende på antal aktörer med

fört hög institutionaliseringsgrad för organiseringen. För 

större tekniska frågor (P2) har hög komplexitet med avseende 

på antal aktörer medfört låg institutionaliseringsgrad för 

implementationsstrukturerna. Gemensam kommunadministration 

utgör här undantag. Hög flexibilitet i problemhantering (man 

tar sig an fler typer av problem) medför i denna förvaltning 

att organiseringens institutionaliseringsgrad ökar. 

Den första av de tre institutionaliseringsfaktörerna, kom

plexitet, har nu analyserats i förhållande till den problem

specifika organiseringen. Vad kan en analys av autonomi och 

flexibilitet tillföra diskussionen om implementationsstruk-

turernas institutionaliseringsgrad? 
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Autonomi och flexibilitet 

Autonomi innebär att aktörerna intar en fri och obunden håll

ning till strukturella faktorer i omgivningen, att samhälls

problemen kan lösas så funktionellt som möjligt. Med flexibi

litet avses aktörernas möjligheter och vilja att ompröva lös

ningar för ett problem eller att välja nya problem kring 

vilken organisering sker. 

För samtliga problemgrupper (PI - P4) sker organiseringen av 

arbetsmiljöarbetet utan påverkan/inslag av utom-kommunala in

stitutioner eller organisationer (undantag företagshälsovår

den) . För flertalet av problemgrupperna (PI, P3 och P4) sker 

organiseringen därtill vid sidan av den formella skyddsorga

nisationen och utan stora kunskaper om arbetsmiljölagstiftning 

och, i synnerhet, arbetsmiljöavtal. 268 Implementationsstruk

turernas autonomi kan med anledning av detta allmänt betecknas 

som hög (visst undantag för större tekniska frågor - P2) i 

förhållande till strukturella omgivningsfaktorer (Yrkesinspek

tion, lag/avtal mm). Det viktiga för aktörerna är snabb och 

effektiv åtgärd av problemen. Inte att med nödvändighet använ

da sig av etablerade programinstitutioner, samverkansorgan 

och/eller de normeringssystem som inrättats. Implementations

strukturerna karakteriseras således av hög grad autonomi och 

flexibilitet. 

I avhandlingens teorikapitel betonades att institutionalise-

ringsfaktorerna går att använda i förhållande till såväl im-

plementationsstrukturerna som i förhållande till institutioner 

och organisationer. Flexibilitets- och autonomifaktorerna ter 

sig som särskilt intressanta att diskutera för de formella in

stitutionerna (t ex den formella skyddsorganisationen) och 

organisationerna (t ex företagshälsovården). 

268 Jämför Sund B, Åmark K, 1990 sid 140 "När snabba för
ändringar inträffar klarar det svenska arbetsskadesystemet helt 
enkelt inte av att hantera de nya problemen". 
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Företagshälsovården inriktar sitt kontaktskapande arbete, i 

enlighet med det kommunala arbetsmiljöavtalets skrivningar, 

mot den formella skyddsorganisationen. 269 Men den formella 

skyddsorganisationens representanter deltar endast i åtgärdan

det av vissa dyrare, tekniska insatser (P2). Detta medför att 

företagshälsovårdens personal "osynliggör sig själva" 270 i 

förhållande till andra problem (PI, P5) och aktörer. Företags

hälsovårdens autonomi i förhållande till den formella skydds

organisationen och till normsystemet är alltså låg. En högre 

prioritet läggs på att följa normsystemets (avtalets) skriv

ningar än att vara funktionell för problemlösning (ha en 

större roll i organiseringen av policyproblernet). Autonomi

faktorn visar därmed på en låg institutionaliseringsgrad för 

företagshälsovården som organisation. 

En analys av komplexitetsfaktorn modifierar dock företagshäl

sovårdens ställning. Hög institutionaliseringsgrad på kom

plexitetsfaktorn differentierar slutsatserna om företagshälso

vårdens låga institutionaliseringsgrad. Vid komplexa problem

typer efterfrågas företagshälsovårdens kompetens och deltagan

de i organiseringen av arbetsmiljöarbetet. Den kompetens de 

besitter ger hög grad av autonomi och flexibilitet i förhål

lande till vissa av de komplexa frågorna (P3, P4). Det bidrar 

till en hög institutionaliseringsgrad för de implementations-

strukturer som hanterar dessa frågor. 

Den formella skvddsorganisationen är endast av betydelse för 

organiseringen av vissa större tekniska frågor (P2). Kritiken 

mot den formella skyddsorganisationen är stor från flertalet 

arbetsmiljöaktiva grupper. Skyddskommittéerna upplevs t ex som 

en "byråkratisk omväg" som undviks. 271 När en fråga initieras 

269 Se liknande slutsatser hos Liukkonen P, 1987 och 
Claridge N, Synnerman J E, 1989. 

Liukkonen P, 1987. 
271 Claridge N, Synnerman J E, 1989 sid 4 menar att skydds

kommittéverksamheten uppvisar "resignation och passivitet". 
Axelsson B, 1990 sid 11 menar att skyddskommittén är en "sido
vagn" utan inflytande. 
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för behandling i den formella skyddsorganisationen upplevs den 
• • • • 272 11 försvinna11 in i en topptung organisation. 

Den formella skyddsorganisationen, uppbyggd för att främst 

hantera tekniska arbetsmiljöinsatser 273 och utifrån en tradi

tion av konsensus och gemensamma överenskommelser, klarar inte 

de "påfrestningar" som kommunernas splittrade totala problem

bild medför. De aktuella problemtyperna kräver en mer varierad 

och flexibel organisering för problemlösning. 

Den formella skyddsorganisationens flexibilitet att ompröva 

lösningar för problem är låg. Detsamma gäller förmågan att 

definiera eller acceptera nya typer av problem som väsentliga. 
274 Orsakerna kan sökas i bristande förmåga att finna en roll i 

arbetsdelningen för problem med hög komplexitet. Det kan bland 

annat återföras på bristande flexibilitet (i arbetssätt) hos 

skyddsorganisationens aktörer. De fackliga organisationernas 

representanter (ofta huvudskyddsombud) "blockerar" t ex beslut 

i den formella skyddsorganisationen på grund av att de inte 

delar varandras prioriteringar av insatser inom olika problem

områden . 

Trots detta, och trots att andra upplever dess funktionalitet 

för problemlösningar som låg, betonar huvudskyddsombud och 

företagshälsovård den formella skyddsorganisationens partsor

gan som kontaktinstans i arbetsmiljöarbetet. Det kan möjligen 

förklaras av "strukturella motstånd". Huvudskyddsombuden utgör 

ofta, med hjälp av företagshälsovården, "motorer" för den for

mella skyddsorganisationen. Något som har medfört en starkare 

bindning av dessa aktörer än andra till den formella skydds

organisationen, vilket skapat motstånd mot institutionell för

ändring. Den formella skyddsorganisationens flexibilitet är 

272 Se även Liukkonen P, 1987 (exempelvis sidorna 129, 139 
och 150) och Ettarp L, Kvarfordt E, 1981 sid 71 för liknande 
slutsatser. 

273 Se Bostedt G, 1989. 
274 Se även Claridge N, Synnerman J E, 1989. 
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låg, vilket medför att den endast återfinns i en implementa-

tionsstruktur och att den föga bidrar till att öka denna im-

plementationsstrukturs institutionaliseringsgrad. 

Shmuel Eisenstadts 275 diskussion om flexibilitetsaspekten 

stämmer väl i detta sammanhang. Han skriver: "each such struc

ture , once institutionalized, creates its own boundary-main-

taining mechanism, and its potential for further development 

or for breakdown and regression" 276. Den formella skyddsor

ganisationen kommer i framtiden att karakteriseras mer av 

tillbakagång än fortsatt utveckling när den inte finner en 

plats i organiseringen av arbetsmiljöarbetet. 

Institutionaliserinqsgrader - en sammanfattande diskussion 

Arbetsmiljöarbetet i kommunerna är av flera skäl ett lämpligt 

område för studier av politisk institutionalisering ur ett 

problemorienterat policyperspektiv. Den kommunala heterogeni-

teten i arbetsuppgifter medför en bra startpunkt för en in

stitutionell policyanalys. Arbetsmiljöarbetet karakteriseras 

dessutom av att många aktörer med olika funktioner och huvud

män är inkopplade i verksamheten. Det gör att organiserings

möjligheterna för olika typer av arbetsmiljöproblem är många 

och omfattande. 

En sammanfattande slutsats av analysen är att implementations-

strukturerna för de mindre teknisk-fysiska frågorna (Pl) har 

hög institutionaliseringsgrad. Detta främst beroende på låg 

organiseringskomplexitet och hög grad av autonomi i förhållan

de till omgivningens "reglering". 

275 Eisenstadt S N, 1964 sid 376. 
276 Ibid., sid 381. Se även Meyer J, Rowan B, 1977 sid 349. 
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Implementationsstrukturerna för de allvarliga fysiska (P3) och 

psvko-sociala (P4) frågorna, har även de hög institutionalise

ringsgrad. I detta fall beroende på hög problemkomplexitet och 

fungerande koordinering av professionell kompetens (hög auto

nomi och flexibilitet). 

Implementationsstrukturerna för de större tekniska frågorna 

(P2) är instabila, främst beroende på hög komplexitet i or

ganiseringen utan systematisk samordning av arbetsdelningen. 

Antalet medverkande aktörsgrupper är många, vilket komplicerar 

arbetsdelningen. Komplexiteten i organiseringen medför därför 

en lägre institutionaliseringsgrad. Detta gäller särskilt inom 

teknisk verksamhet och socialförvaltning. 

Implementationsstrukturerna för de större tekniska frågorna 

(P2) har högre institutionaliseringsgrad inom gemensam kom

munadministration än inom de andra två förvaltningarna. Det 

förklaras av aktörernas uppfattningar om problembilder i för

valtningen (många mindre praktiska teknisk-fysiska frågor ses 

som fastighetsunderhållsfrågor och inte arbetsmiljöfrågor) 

och av en högre flexibilitet i organiseringen. Med det senare 

avses att implementationsstrukturerna tar sig an fler typer av 

problem (dvs även de relativt få mindre teknisk-fysiska fråg

orna - Pl) i denna förvaltning än i de två övriga förvalt

ningstyperna . 

Att studera institutionalisering ur ett processperspektiv 

innebär att intresset fokuseras på hur grupper av individer 

gemensamt definierar och åtgärdar sociala problem. Vare sig 

dessa grupper finns inom eller utom de befintliga organisa

tionerna eller institutionerna eller arbetar i enlighet med 

de etablerade organisationernas eller institutionernas mål, 

regler eller procedurer. 

Det fruktbara med en problemorienterad policyansats på arbets-

miljöarbetet har visats i det föregående. Vilka slutsatser 

hade kunnat dras om institutionell förändring om huvudskydds
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ombudens eller den formella skyddsorganisationens tänkta upp

gifter i arbetsmiljöarbetet tagits för givna? 

Användningen av policyproblemet som utgångspunkt för institu-

tionaliseringsstudien har visat sig nödvändig. Därigenom har 

bredden av problemtyper, för olika aktörsgrupper i olika för

valtningstyper mm, kunnat fångas upp. Problemgrupperna (Pl -

P4) resulterar i skilda implementationsstrukturer, och av

saknad av organisering i ett fall (P5). Hur skulle de skilda 

implementationsstrukturerna, respektive avsaknaden av organi

sering i ett fall, ha kunnat framgå om ansatsen inte möjlig

gjort att variationen av upplevda problem fått utgöra utgångs

punkt för analys? 

Diskussionen om organiseringen av arbetsmiljöarbetet har, i 

syfte att identifiera implementationsstrukturer, utgått från 

användningen av fyra analysfunktioner: a) definition av behov 

eller krav på åtgärder, b) prioritering mellan olika behov och 

krav, c) mobilisering av resurser för att tillgodose krav och 

d) utvärdering. 277 Analysfunktionerna har i praktisk tillämp

ning visat sig mycket användbara. Av de fyra funktionerna har 

en, utvärdering, inte kunnat påvisas bli systematiskt organi

serad av aktörerna. Det är ett intressant resultat som det 

finns skäl att återkomma till. 

Det teoretiska intresset i avhandlingen är att studera poli

tisk institutionalisering. Politisk ny- och omorganisering 

(dvs grupper av individer som regelbundet och återkommande 

organiserar sig kring och tar kollektiva beslut om samhälls

problem) har förekommit i alla tider och i skilda samhällssys

tem. Så även idag. 

277 Hjern B, Porter D O, 1983. 
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Institutionalisering förutsätter organisering. Organiseringens 

effekter i form av institutionalisering diskuteras i avhand

lingen i termer av institutionaliseringsgrader. Institutiona-

liseringsgrader fastställs med hjälp av fyra institutionalise-

ringsegenskaper: anpassning, autonomi, flexibilitet och kom

plexitet. Dessa, liksom analysfunktionerna för arbetsmiljöar

betets arbetsdelning (Fl - F4), är analyshjälpmedel specifikt 

kopplade till frågan om institutionell förändring. 

Institutionaliseringsegenskaperna har visat sig intressanta 

för att generalisera och sammanfatta resultat om arbetsmiljö

arbetets organisering. Avhandlingsarbetet ger ett teoretiskt 
•  •  . . .  ? 7 8  bidrag till en äldre statsvetenskaplig diskussion. Mycket 

återstår dock att utveckla. Institutionaliseringsfaktorernas 

inbördes relationer bör klargöras tydligare i kommande stu

dier. Det gäller särskilt frågan om det finns fog att utöka 

antalet egenskaper. Samuel Huntington, från vars skrifter tre 

av de fyra egenskaperna är hämtade, nämner t ex som en fri

stående ytterligare faktor begreppet "överensstämmelse" 279. 

Ett utvecklingsarbete återstår även i att finna, med någon 

form av index, ett mer detaljerat sätt att mäta institutiona-

liseringsgradens styrka. I avhandlingen används begreppen med 

en dikotom uppdelning av styrkan för var och en av faktorerna; 

hög/låg. (Denna dikotomi skulle även kunna speglas genom be

greppsliga motsattspar; anpassning - rigiditet, komplexitet -
* i • 280 » • , enkelhet, autonomi - subordination , flexibilitet - statisk

het) . Trots det arbete som återstår med institutionaliserings-

faktörerna har de utgjort ett användbart hjälpmedel för analys 

av institutionalisering. De är tillräckligt teoretiskt in

tressanta och empiriskt användbara för att stimulera till 

fortsatt arbete. 

278 Huntington S P, 1968. 
279 Ibid., sid 12 - "coherence". 
280 Ibid., sid 13 - 20. 
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Implementationsstrukturernas (organisering), den formella 

skyddsorganisationens (institution) och företagshälsovårdens 

(organisation) institutionaliseringsgrader har nu diskuterats. 

Därmed är grunden lagd för en diskussion om institutionell 

förändring. Att jämföra implementationsstrukturerna med den 

formella skyddsorganisationen. Indikerar implementationsstruk

turerna att nya institutioner för arbetsmiljöarbetet håller på 

att etableras i kommunerna? 
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12. ARBETSMILJÖARBETET INFÖR FRAMTIDEN - POLITISK INSTITUTIO

NAL! SERING? 

Enligt de teoretiska antagandena i avhandlingen bör det finnas 

funktionella samband mellan sociala problem och de formella 

strukturer som skapats för deras lösning. Saknas funktionella 

samband kommer organisationerna och institutionerna att för

ändras/ersättas av den organisering som i praxis definierar 

och åtgärdar problemen inom verksamhetsområdet. 

Organisering utanför etablerade organisationsstrukturer kan 

vara nödvändigt för att institutionalisera problemlösning i 

ett föränderligt samhälle. Institutioner och organisationer 

har vuxit fram under givna förutsättningar, liksom den nu 

pågående institutionaliseringen. I praxis sker en fortlöpande 

omprövning och förändring. Vilka konsekvenser har implemen-

tationsstrukturerna för den institutionella struktur som avses 

hantera arbetsmiljöproblemen: den formella skyddsorganisa

tionen? Indikerar implementationsstrukturerna institutionell 

förändring? Shmuel Eisenstadt menar att "the creation of new 

institutional structures depends heavily of the "push" given 

by various., groups or personalities ..." 281. Utgör implemen

tationsstrukturerna en "push" för institutionell förändring? 

Institutionell förändring 

Ett antal scenarier kan sammanfatta möjliga institutionella 

konsekvenser av den institutionalisering, huvudsakligen vid 

sidan av den formella skyddsorganisationen, som presenterats. 

Det är inledningsvis tänkbart att ingen förändring sker av den 

formella skvddsorganisationen. Den bibehålls och genom att 

281 Eisenstadt S N, 1964 sid 384. 
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avsätta resurser för informations- och utbildningsinsatser 

försöker dess aktörer få en förändring till stånd av beteendet 

hos övriga aktiva grupper. Den formella skyddsorganisationen 

kan därmed försöka förändra de arbetsmiljöaktiva i sin "om

givning" snarare än att anpassa sig till dem. 

Detta skulle överensstämma med den teoretiska diskussionen i 

avhandlingen om "strukturella motstånd". Eftersom organisa

tioner och institutioner har en formell reglering som bas för 

sin existens så finns ett "strukturellt motstånd" mot snabb 

förändring eller mot likvidering. 282 Det strukturella motstån

det visar sig bland annat genom att organisationer och insti

tutioner söker ändra sin omgivning snarare än att anpassa sig 

till dem. 283 Ju längre och starkare socialisationsprocess av 

institutionens representanter (huvudskyddsombuden och före

tagshälsovården inom den formella skyddsorganisationen), desto 

hårdare är det strukturella motståndet mot förändringar. 284 

Att kommunernas skyddsorganisation skulle förbli oförändrad är 

inte troligt. Analysen har visat att den formella skyddsor

ganisationen inte anpassat sig för att hantera nya behov och 

problem som relevanta aktörer definierat vara viktiga. Aktör

erna är kritiska till skyddsorganisationens verksamhet (visst 

undantag för stora kommuner) och dess bidrag till organise

ringen av arbetsmiljöarbetet upplevs vara lågt. Det har resul

terat i en bristande legitimitet för dess verksamhet hos flera 

arbetsmiljöaktiva grupper. 

Under senare år har den bristande legitimiteten börjat ta sig 

formella uttryck genom lokala institutionella förändringar av 

skyddsorganisationen. Exempel kan hämtas från ett antal kom

muner . 

282 Selznick P, 1968. 
283 Nyström P, Starbruck W, 1981. 
284 Oisen J P, 1988 sid 25. 
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I Norbergs kommun förändrades år 1986 skyddsorganisatio

nens inriktning och innehåll. Skyddskommittéernas uppgifter 

övertogs (utom för skolan) av den centrala skyddskommittén. 

Istället för skyddskommittéer tillsattes "beredningsut

skott" bestående av förvaltningschef och huvudskyddsombud. 

Linjeorganisationens delaktighet och ansvar betonades 
• 285 tillsammans med skyddsrondernas funktion. 

Den formella skyddsorganisationens struktur förändrades i 

Härnösand år 1989. Skyddskommittéernas verksamhetsområden 

samordnades med linjeorganisationens personalansvar och 

antalet skyddskommittéer minskades. Centrala skyddskom

mittén övertog rollen som partsorgan för ett antal mindre 

förvaltningar samtidigt som arbetsutskotten i samtliga 

kommittéer avskaffades. Antalet ledamöter i kommittéerna 

minskades också. 286 

I Luleå (1986), Nacka (1989) och Eslöv (1990) togs den 

formella skyddsorganisationen, med undantag av centrala 

arbetsmiljökommittén, helt eller delvis bort. I Luleå 

kommun ersattes skyddskommittéerna med personalkommittéer. 

De utgör forum för samverkan i alla frågor som rör förhåll

andet arbetsgivare - anställda. Antalet skyddsombud/huvud-

skyddsombud minskades genom ändrad indelning i skyddsom

råden och genom tvärfäcklig samverkan. Nu representerar 

skyddsombud/huvudskyddsombud flera fackliga huvudorganisa

tioner på arbetsplatsen. Linjeorganisationens roll betona-

des. 287 

Nacka kommun hämtade sin förebild från arbetet i Luleå. Här 

ersattes skyddskommittéerna av samverkanskommittéer eller 

med regelbundna informella samtal förvaltningchef - huvud

skyddsombud. Linjeorganisationen betonades samtidigt som 

285 Norbergs kommun, 1986. 
286 Härnösands kommun, 1989. 
287 Luleå kommun, 1986. 
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partskontakter enligt arbetsmiljölag och medbestämmandelag 

samordnades. 288 

Eslövs kommun har en arbetsmiljöorganisation snarlik den i 

Luleå. Arbetsplatsträffar utgör basen för samverkan mellan 

parterna. Speciella personalkommittéer har tillsatts för

valtningsvis. I dessa hanteras partskontakter för såväl 

medbestämmandelagen som arbetsmiljölagen. Samtidigt konsta-
• • 289 teras att "synsättet kräver aktiv tvärfacklig samverkan" . 

Försöksverksamhet efter samma tankegångar skisseras även i 

Örnsköldsvik sedan 1990. 290 

I de kommuner där förändring ännu inte påbörjats kan det struk

turella motståndet fortfarande antas vara större än förändrings

krafterna. Detta gäller särskilt de stora kommunerna, som har 

ett mer omfattande "inre liv" i den formella skyddsorganisatio

nen. Skyddsorganisationens etablerade "järntrianglar11 motverkar 

här en anpassning till organiseringen av arbetsmiljöarbetet. 

Dess bristande funktionalitet och legitimitet har ännu inte 

genomsyrat motståndet mot förändring. När det sker är en tids

fråga. Den sociala tiden kan konstateras vara olika i kommuner

na. Implementationsstrukturerna finns i de stora kommunerna på 

motsvarande sätt som i andra kommuner. 

Arbetsmiljöarbetets institutionella struktur håller på att för

ändras. Scenariot att ingen förändring kommer att ske är föga 

troligt. Vad kommer då i den nuvarande formella skyddsorganisa

tionens ställe? 

Ett scenario är att skyddsorganisationen utvecklas så att den 

bättre kan hantera komplexa problem, de problem som de arbets-

miljöaktiva anser kommer att dominera i framtiden. Då behöver 

skyddsorganisationen finna former för att kunna utgöra en stöd

288 Nacka kommun, 1990. 
289 Eslövs kommun, 199 0 sid 18. 
290 örnsköldsviks kommun, 1989. 
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funktion för samlande bedömningar i kommunen och för priorite

ringar av praktisk problemlösning i linjeorganisationen. 

Frågan är vilka förändringar som kan göras för att den formella 

skyddsorganisationen skall kunna utvecklas i scenariots rikt

ning? Organiseringens komplexitet ställer krav på en systematisk 

arbetsdelning och koordination av professionellas deltagande som 

den formella skyddsorganisationen idag inte är mäktig. Därtill 

kan läggas kommunernas splittrade problembilder, bristen på sam

stämmighet mellan definierade problem och hur de upplevs kunna 

åtgärdas och bristen på samstämmighet mellan representanterna i 

den formella skyddsorganisationens partsorgan. 

Ett tredje scenario är att den formella skyddsorganisationen, 

helt eller delvis, ersätts med ett system där organisering av 

arbetsmiljöarbetet huvudsakligen sker inom förvaltningarnas lin

jeorganisation. I tidigare redovisade kommunexempel finns bland 

annat en utveckling mot att förstärka linjeorganisationens an

svar och befogenheter. Denna tendens är allmän. I Ds 1990:42 

konstateras att "Insikten om att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 

i linjen och i nära kontakt med de anställda får.. större sprid-
• OQ1 , . • o • 

ning" . Vidare att "Hela arbetsorganisationen måste engageras i 

att skapa goda arbetsförhållanden. Helt andra angreppssätt än de 

traditionella kommer att behövas., där de lokala aktiviteterna 

med engagemang från alla berörda - chefer, arbetsledare och 

anställda - får en framträdande roll" 292. 

Genom en anpassning till organiseringen av arbetsmiljöarbetet 

kan en förändrad skyddsorganisation med tid få större legitimi-
, , , pQT , t 

tet hos de arbetsmiljoaktiva. Den skall enligt detta scenario 

inte, som nu, enbart utgöra ett forum för representation, utan 

tjäna som en mobiliserande faktor för arbetsmiljöarbetet. Scena

riot kräver dock att linjeorganisationens hierarkiska nivåer 

knyts samman till en enhet. Ett krav som snarast beskriver mot

291 Ds 1990:42 sid 126. 
292 Ibid., sid 125. 
293 Jämför Frick K, 1989b sid 10-11. 
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satsen till nuvarande organisering av arbetsmiljöarbetet i kom

munerna. De övre och nedre hierarkiska nivåerna i linjeorganisa

tionen har få kontakter med varandra. Organiseringen av arbets

milj öarbetet karakteriseras idag snarare av kontakter inom olika 

hierarkiska nivåer än mellan desamma. 

Ett fjärde scenario är att den nuvarande skyddsorganisationen 

likvideras utan att någon ny motsvarande institution formali

seras. I tidigare kommunexempel finns även denna utveckling 

redovisad (t ex Nacka kommun). Arbetsmiljöproblemen anses då 

bäst kunna lösas genom en fortgående organisering av aktörer 

för varierande behov. Ett scenario som stämmer väl överens med 

hur implementationsstrukturer redan skapas för olika typer av 

problem i kommunerna idag. 

Scenarierna i praktiken 

Av de tre förändringsscenarierna ovan (scenario två till fyra) 

talar mycket för de två sista alternativen. Den utveckling som 

har refererats från ett antal kommuner är ett sådant skäl. 

Skyddsorganisationens bristande legitimitet och funktionalitet 

för problemlösning har i dessa fall resulterat i att arbets

milj öarbetets institutionella struktur ändrats. I en del kom

muner (t ex Upplands Väsby) är den institutionella förändringen 

i förhållande till den formella skyddsorganisationen liten. In

tresset inriktas på att förändra perspektiven på arbetsmiljö

arbetet. 

I andra kommuner (t ex Härnösand) har den bristande legitimite

ten främst resulterat i institutionell förändring av skyddsor

ganisationen. I ytterligare andra kommuner (t ex Luleå, Eslöv 

och Norberg) har legitimitetsproblemen medfört såväl nyinstitu-

tionalisering som institutionell förändring och likvidering. 

Slutligen finns även empiriska exempel på kommuner (Nacka) där 

den formella skyddsorganisationens legitimitetsproblem medfört 

institutionell likvidering utan nyinstitutionalisering. Policy-
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problemet anses då bäst kunna lösas genom en fortgående organi

sering av aktörer för varierande behov. 

I avhandlingen visas dock att organiseringens effekter också 

behöver diskuteras på kort och lång sikt. På kort sikt kommer 

inte implementationsstrukturerna att helt ersätta de nuvarande 

institutionerna i kommunerna. Det viktigaste skälet är den legi

timitet som normsystemet och företagshälsovården fortfarande 

besitter. 

Långsiktigt talar dock mycket för att arbetsmiljöarbetets im-

plementationsstrukturer ersätter de nuvarande institutionella 

strukturerna. Ett skäl är att problemens komplexitet kräver en 

flexibel och varierad organisering för problemlösning. Andra 

skäl är personaltjänstemännens deltagande (de finns oftast ej i 

förvaltningarnas linjeorganisation utan har en stabsfunktion) 

och intra-organisationella brister i kontakter och samsyn mellan 

de högre och lägre hierarkiska nivåerna i linjeorganisationen. 

En sammanfattande diskussion 

I statsvetenskapliga problemställningar berör frågan om politisk 

institutionalisering oftast institutionella aspekter på demo

kratiteori. De berör antingen hur institutionalisering påverkar 

beslutsprocesser och deras utfall eller hur politiska beslut 

påverkar institutionalisering över tid. I avhandlingen har där

för en begreppsmässig uppdelning gjorts mellan formellt reg

lerade organisationer och institutioner respektive organise-

ring/institutionalisering. Denna uppdelning representeras i det 

första fallet av den formella skyddsorganisationen, Yrkesin

spektionen, linjeorganisationen mm och i det andra fallet av de 

funna implementationsstrukturerna, organisering. Detta har 

möjliggjort diskussionen i avhandlingen om institutionell för

ändring. 
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I avhandlingen har det visats att institutionell förändring av 

arbetsmiljöarbetet pågår idag, likaväl som det pågick i början 

och mitten av detta sekel. Den formella skyddsorganisationens 

bristande legitimitet och funktionalitet för problemlösning har 

i flera kommuner resulterat i om- eller nyinstitutionalisering, 

i några fall även institutionell likvidering, av arbetsmiljö

arbetets etablerade institutioner. I andra kommuner har inte 

legitimitetsproblemen ännu medfört institutionella konsekvenser. 

När det sker är en fråga om tid. Den "sociala tiden" kan konsta

teras vara olika i kommunerna. 

Vilka konsekvenser får institutionaliseringen för den formella 

skyddsorganisationen? Det är inte troligt att implementations-

strukturerna, trots hög institutionaliseringsgrad, kortsiktigt 

helt ersätter det nuvarande systemet. Detta på grund av den 

legitimitet som normsystem och företagshälsovård besitter. På 

kort sikt kommer snarare den formella skyddsorganisationen att 

helt eller delvis ersättas med ett system där samverkan sker i 

1inj eorganisationen. 

Långsiktigt talar dock flera skäl för att implementationsstruk-

turerna pekar ut vad som kommer att ersätta de institutionella 

strukturerna. Ett skäl är att problemens komplexitet kräver en 

flexibel och varierad organisering av problemlösningen. Andra 

skäl är personaltjänstemännens betydelse för organiseringen av 

de dominerande problemgrupperna psyko-sociala och allvarliga 

fysiska frågor. Vidare de brister i kontakter och samsyn som 

finns mellan de högre och lägre hierarkiska nivåerna i linje

organisationen . 

De konstaterade legitimitetsproblemen är mer en kris för den 

formella skyddsorganisationen än för arbetsmiljöarbetet. Pro

blemen löses ju och aktörernas totala upplevelse av arbetsmiljö

förhållandena är god. I organiseringen av problemlösning sker en 

om- och nyinstitutionalisering. Denna institutionalisering är en 

samtidig konsekvens av och lösning för legitimitetsproblemen 

(genom institutionell förändring). Det talar också för att ar
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betsmiljöarbetets implementationsstrukturer ersätter nuvarande 

institutioner. 

POLITIKENS BETYDELSE - EN AVSLUTANDE DISKUSSION 

Avhandlingen utgör en empirisk och teoretisk studie av politisk 

institutionalisering med en uttalad deskriptiv ansats. Det finns 

en viktig skillnad mellan "böra" (normativ diskussion) och 

"varat" (deskriptionen) . 294 "Varat" kan ge oss information att 

vidmakthålla och utveckla demokratiska inflytandeformer i väl

färdssamhället genom att förse oss med information om policy-

processer, deras initier ing och genomförande. 295 I avhandlingen 

har intresset koncentrerats på "varat", att förstå hur policy-

problem organiseras och vilka aktörer som har inflytande på 

detta. För att beskriva "varat" har en organiseringsteori an

vänts. 296 I detta avsnitt berörs kortfattat några normativa 

frågeställningar rörande demokratisk teori med anledning av 

materialet. 

Välfärdssamhället har blivit alltmer komplext och svårövergrip-
297 . » • » • bart. Differentieringen och fragmenteringen har kraftigt ökat 

vilket resulterat i en "styrbarhetskris" för politiska besluts

instanser. 298 Arbetsmiljöområdet är ett bra exempel på detta. 

Rehabiliteringsberedningen inleder t ex sin rapport med att 

"Rehabilitering är idag en starkt splittrad verksamhet. Många 

arbetar med rehabilitering, men bristen på samordning gör att 

samhällets resurser inte utnyttjas på bästa sätt" 299. Detta 

294 Lindblom C E, 1979. Jämför diskussion hos Scharpf F W, 
1978. 

295 Jämför diskussion i Weick K, 1976 sid 6. 
296 Hjern B, Porter D 0, 1983. 
297 Ashford D E. 
298 Se Petersson O, 1989 sid 105-106. Det gäller dock inte 

alla delar av välfärdspolitiken, se Hill M, 1981 och Gustafsson 
G, 1987 sid 55. Vilka områden som uppvisar respektive egenskap 
är en empirisk fråga. 

299 Sammandrag SOU 1988:41, sid 5. 
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karakteriserar också arbetsmiljöarbetet i övrigt. 300 Politiska 

beslutsinstanser har försökt möta denna "styrbarhetskris" genom 

att minska ambitionen att detalj styra. Istället skall mål klar

göras och jämföras med resultat ("outcome") . 301 Finns politisk 

målstyrning för arbetsmiljöarbetet i kommunerna? 

Kommunpolitiken har ingen del i organiseringen av arbetsmiljöar

betet (implementationsstrukturerna). Den kan heller inte sägas 

medverka aktivt till att klargöra mål för verksamheten, annat än 

att ge ett stöd åt konsensustraditionen inom området. Detta 

gäller även för centralt politiskt beslutsfattande som det ut

trycks i lagar rörande arbetsmiljön. Det politiska besluts

fattandet har dock en indirekt påverkan på arbetsmiljöarbetet, 

genom tilldelning av resurser till förvaltningarna. Tilldel

ningen är indirekt betydelsefull för vissa arbetsmiljöfrågor 

(som ekonomiskt utrymme för större tekniska arbetsmiljöinveste

ringar) men avser inte explicit arbetsmiljöverksamheten. Etable

rade politiska institutioners beslutsfattande i arbetsmiljöfrå

gor karakteriseras av att det berör övergripande resurstilldel

ning men att det i övrigt lämnar frågorna för avgörande i verk

samheten, dvs genom implementationsstrukturerna. Den formella 

skyddsorganisationen utgör inte instansen för prioritering och 

resurstilldelning för arbetsmiljöproblemen. 

Frånvaron av politisk målstyrning i arbetsmiljöarbetet skulle 

kunna tyda på att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett för med

verkande politiker nöjaktigt sätt. Utvärderingar skulle då ha 

visat att det inte finns skäl för politiska insatser som förtyd-

liganden av mål, nya mål, omfördelning av resurser mm. En av de 

mest tydliga slutsatserna från materialet är dock att utvärde

ringsfunktionen (F4) i arbetsmiljöarbetet är svag. Någon sys

tematisk utvärdering (F4) görs inte och någon implementations-

300 Se t ex tidningen Arbetsmiljö nummer 8/9 1990, sid 11 -
17 och nummer 12 1990, sid 3 0 - 33. 

301 Se t ex Hydén H, 1985 sid 13 och diskussion i Lipsky M, 
1976 och 1980. Jämför även Wilson J Q "Zone of indifferens" 
(återgivet i Lipsky, 1976 sid 200) och Ham C, Hill M, 1984 sid 
148-172. 
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struktur har inte hittats som hanterar denna problemgrupp (P5) i 

arbetsmiljöarbetet. De osystematiska utvärderingsinsatser som 

görs har i inget fall inbegripit aktiviteter från politiker. 

Etablerade politiska institutioner har därmed, vad gäller ar-

betsmil j öarbetet i kommunerna, inte skaffat sig metoder för att 

möta "styrbarhetskrisen". 

Varför har inte utvärderingsinsatser lyfts fram som en viktig 

del i arbetsmiljöarbetet, t ex med tanke på det mörkertal som 

påvisats i arbetsskadestatistiken? Ett mörkertal som påvisar 

brister i ett statistiskt utvärderingsunderlag som finns att 

tillgå för politiskt beslutsfattande inom området. Arbetsmiljön 

har vidare varit ett framträdande offentligt politiskt tema 

under de senaste åren. Det har resulterat i en omfattande ut

redningsverksamhet 302 och en omfattande resurstilldelning till 

området (t ex startandet av Arbetslivsfonden). Varför har inte 

denna markering från etablerade politiska institutioner också 

följts upp med ett intresse av att kunna utvärdera resultat av 

insatta åtgärder? 

I avhandlingen visas att institutionalisering i kommunerna inte 

återfinns inom de formella institutionerna (de etablerade poli

tiska institutionerna och den formella skyddsorganisationen), 

utan mer pågår utanför dessa. Uppdelningen mellan formella poli

tiska institutioner och institutionalisering (som blir politisk 

genom att den berör den auktoritativa fördelningen av värden i 

samhället) blir därmed viktig för förståelsen av politisk in

stitutionalisering inom arbetsmiljöområdet. 

Systematisk utvärdering av arbetsmiljöinsatserna saknas i kom

munerna. Utvärderingsfunktionen är väsentlig i av flera skäl. Ur 

ett funktionellt perspektiv är kunskaper om huruvida insatta 

åtgärder verkligen medför avsedda resultat viktiga för alla 

policyrelevanta aktörer. Detta oavsett om utvärderingen sker 

302 SOU 1988:3, SOU 1988:41, SOU 1990:49, Arbetarskyddsstyr
elsen 1989, Ds 1990:42. 
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inom organisationer, institutioner eller implementationsstruk-

turer. Chefstjänstemän har det formella ansvaret för arbets-

miljöarbetet. Deras möjligheter till ansvarstagande och kontroll 

kan i praktiken inte bli större än vad systematiken i arbets

formerna för utvärdering tillåter. 303 

Ur ett demokratiskt perspektiv är utvärderingsfunktionen väsent

lig för politiskt beslutsfattande och för folkflertalets möjlig

heter att utkräva ansvar av valda representanter. Om politikerna 

saknar, eller inte använder sig av, möjligheter till systematisk 

utvärdering, hur upprätthålls då deras insyns- och kontrollfunk

tioner av förvaltningarnas verksamhet? Hur skall folkflertalet 

kunna utkräva politiskt ansvar av sina representanter om inte 

verksamheten utvärderas? 

Samhället är inte statiskt. Organisering av politisk problemlös

ning i samhället är inte heller statisk. Formella institutioner 

och organisationer växer fram under givna historiska förutsätt

ningar, liksom den nu pågående institutionaliseringen. I praxis 

sker en fortlöpande omprövning och förändring. Omprövningen kan 

i en del fall vara tydlig för folkflertalet och dess represen

tanter och därmed möjlig att (intuitivt) ta ställning till. I 

många fall, i ett komplext välfärdssamhälle, utgör omprövningen 

mer komplicerade processer. Demokratisk styrning av samhällsut

vecklingen kräver då utvärderingsinstrument för att pröva om 

politikens värden (bättre?) uppnås genom ny- eller ominstitutio-

nalisering. 

Politiskt handlande 

Det finns en skillnad mellan vad som normativt i avhandlingen 

kallats formella politiska institutioner och övriga institu

tioner. Med det avses att vissa institutioner alltid går att 

referera till som formellt politiskt relevanta. Kommunen är per 

303 Jämför Hjern B, Viklund P, 1989 sid 28. 
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definition en formell politisk organisation. Den är skapad för 

att "lösa" kollektiva behov i samhället genom beslut i styrelser 

och nämnder av folkvalda politiker. 

Begreppet "politisk" används i avhandlingen även i en analytisk 

mening. Det bestäms då genom analysen av den auktoritativa för

delningen av värden i samhället. Om formella politiska institu

tioner är politiskt relevanta i olika sakfrågor blir en empirisk 

fråga. Den politiska relevansen av ny- och omorganisering/in-

stitutionalisering för olika problem blir också en empirisk 

fråga. Det baseras på om handlandet kan visas återverka på eller 

direkt beröra den auktoritativa värdefördelningen för det sam

hällsproblem som studeras 304 - kommunernas arbetsmiljö. Den 

empiriska organisering/institutionalisering som analyseras i 

avhandlingen påverkar tydligt värdefördelningen. 

Organiseringsstudier av den typ som presenteras här fokuserar 

enskilda problem. I förhållande till enskilda problem represen

terar fungerande organisering berörda medborgares preferenser 

för politisk problemlösning. Organiseringen måste dock även 

relateras till kommunen/samhället i stort, dvs till de politiska 

beslutsinstansernas övergripande prioriterings- och resurstill

delningsuppgifter. Demokratiskt beslutsfattande kräver möjlig

heter för folkflertalet att utkräva politiskt ansvar av sina 

representanter i förhållande till samhällsutvecklingen i stort, 

inte enbart i förhållande till enskilda problem eller enskilda 

programområden. Frågan om den empiriskt fastställda organise

ringen är en eftersträvansvärd form för politiskt inflytande 

måste därmed beakta allmänintresset såväl som särintresset. 

Å andra sidan behöver inte tidigare generationers tolkningar av 

folkviljan i politiskt administrativa strukturer med nödvändig

het vara de bästa för dagens generationer eller för framtida 

problemlösning 305 (givet vissa begränsningar 306) . I syfte att 

304 Easton D, 1979 sid 350. 
305 Jämför Holmes S, 1988 sid 222 och Elster J, 1988 sid 8. 
306 Se Elster J, 1988 sid 1-17. 
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förstärka och fördjupa demokratin, i meningen att genomföra 

folkflertalets vilja, kan vi vara hjälpta av en öppen och läran

de attityd till den problemlösning som pågår i nuet. Samhället 

är inte statiskt, vare sig vi vill det eller inte. Politisk pro

blemlösning i samhället är heller inte statisk. Den förändras 

över tid och formar (nya) politiska institutioner. 
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13. SAMMANFATTNING: BEGREPP, METOD, RESULTAT 

Syftet med avhandlingen är att studera arbetsmiljöarbetets orga

nisering i tre kommunala förvaltningar och att utveckla en be

greppsapparat som möjliggör fältforskning om politisk institu-

tionalisering. Utgångspunkten är att politisk problemlösning i 

samhället inte är en statisk företeelse. Ett dynamiskt samhälle, 

med en ständig förändring av problembilder, förutsätter en fort

löpande omprövning och anpassning av de politiska inflytandefor

merna. I avhandlingen studeras hur denna organisering sker och 

vilka konsekvenser den kan tänkas få i form av politisk institu-

tionalisering. 

Beqreppsanvändnincr 

Institutionalisering förutsätter organisering. Organisering 

kring samhällsproblem kan samtidigt innebära institutionali

sering då den kan leda till förändring av etablerade, eller 

skapande av nya, politiska institutioner. Det är inte möjligt 

att preskriptivt avgöra vilken organisering som kommer att leda 

till bestående institutioner. Det kan endast besvaras i efter

hand - historiskt. Grundläggande kriterium för organisering är 

deltagande, i termer av aktörers handlande. 

Organisering kan uppvisa olika institutionaliseringsqrader 

vilket återverkar på dess livslängd. Ju högre institutionalise-

ringsgrad desto troligare är det att organiseringen övergår till 

att bli en institution eller organisation, eller att den föränd

rar/förstärker värden som organisationer och institutioner domi

neras av. Institutionaliseringsgraden i organiseringen diskute

ras i förhållande till begreppen anpassningsförmåga, komplexi

tet, autonomi och flexibilitet. Dessa faktorer verkar samtidigt 

på ett problemområde och kan vara motstridiga. Den totala effek
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ten av faktorernas styrka bestämmer institutionaliseringsgraden 

vid en given tidpunkt. 

Organisering kan ske inom, utom eller mellan organisationer och 

institutioner. Medlemskap (organisationer) och representation 

(institutioner) är kriterier som möjliggör att skilja aktörer i 

organisationer från dem i institutioner. Organisationerna eller 

institutionerna kan, i likhet med organiseringen kring samhälls

problem, uppvisa olika institutionaliseringsgrader som påverkar 

deras livslängd, aktivitet och inriktning. 

Institutionaliseringsgraden för organisationer och institutioner 

bestäms av samma fyra faktorer; anpassningsförmåga, komplexitet, 

autonomi och flexibilitet. Dess konsekvenser är dock mer lång-

än kortsiktiga i jämförelse med organisering. Det finns "struk

turella motstånd" mot snabb förändring av organisationer och 

institutioner eller mot att de upphör. 

Institutionaliseringsgraden kan ha tre tänkbara konsekvenser 

för organisationer och institutioner. Den kan öka deras legiti

mitet eller förändra de värden de domineras av. Den kan slut

ligen innebära att organisationernas eller institutionernas le

gitimitet är låg och att de ersätts med andra (nya) organisatio

ner och institutioner. 

Metodansats 

Den metodologiska utgångspunkten i avhandlingen är att studier 

av hur policyproblem angrips effektivt bör grunda sig på en 

beskrivning av hur människor organiserar sig för att definiera 

och åtgärda problem. Metoden utgår från att policyprocesser är 

politiska. De karakteriseras av mångtydiga situationer och att 

ett flertal aktörer deltar med sinsemellan olika intentioner, 

strategier och resurser. 
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Implementationsforskning kännetecknas av att den sysslar med 

policyanalys. Policy definieras som en eller flera idéer samt 

försöken att skapa institutionella arrangemang för att förverk

liga dem. I avhandlingen används en kontextuell och problem-

orienterad forskningsansats. Policyanalys blir då "systematiska 

ansträngningar att studera och definiera sådana idéer och in

stitutioner, vilka upprätthåller eller ökar tillförlitligheten i 

att avsedda effekter uppnås; att policyproblem angrips effek-

tivt" 307. 

För att studera policyprocesser i samhället används policypro

blem som utgångspunkt. Policyproblem är ett analytiskt begrepp, 

en "frågeställning" vilken besvaras genom att studera institu

tional iser ing. Policyproblemet i denna avhandling är: Hur skapa 

en bra arbetsmiljö för kommunalt anställda? 

Enligt definitionerna i avhandlingen måste policyproblem och 

offentliga program begreppsmässigt hållas isär. Programmen kan 

ses som den institutionaliserade formen av politisk vilja med 

vidhängande normsystem, organisation och resurser. Det säger 

dock föga om programmen är, eller har varit, del av policypro

cesser. Policy skapas när människor handlar i avgränsade situa

tioner och kan inte direkt härledas ur offentliga dokument. 

Policyproblemet avgränsar empiriskt den frågeställning som 

studeras. Genom empirisk undersökning återfinns också analysen

heten. Den kan analytiskt sammanfattas med begreppet implemen-

tationsstruktur. Implementationsstrukturer definieras som "phe-
• • • • • • 7Hfi 

nomenological administrative units of analysis" , dvs grupper 

av individer som empiriskt kan konstateras agera för att defini

era och åtgärda ett policyproblem. Implementationsstrukturer 

identifieras genom användning av fyra funktioner: a) definition 

av behov eller krav på åtgärder, b) prioritering mellan olika 

Xf Hjern B, 1985, sid 6. 
308 Hjern B, Porter D 0, 1983 sid 275. 
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behov och krav, c) mobilisering av resurser för att tillgodose 

krav och d) utvärdering. 

Urval 

Materialet bygger på ett urval av 18 kommuner för en intervju

studie och 74 kommuner för en enkät. Urvalet av intervjukommuner 

har skett på basis av fem kriterier; politiska majoritetsför

hållanden, geografisk spridning, invånarestorlek, tätortsgrad 

och företagshälsovårdens organisationsform. Totalt genomfördes 

277 intervjuer i de utvalda kommunerna om i medeltal ca 1,5 - 2 

timmar per intervju. Därtill tillkommer 55 intervjuer för en 

genomförd validitetstest. 

En enkät har vidare skickats ut till 1 22 6 befattningshavare i 

74 kommuner. Svarsfrekvensen var 85 procent (1041 enkätsvar). 

En genomförd bortfallsanalys har inte visat något systematiskt 

bortfall. Kommunerna valdes ut i ett stratifierat obundet slump

mässigt urval (OSU). Stratifieringsgrund var befolkningsmässig 

storlek och geografisk fördelning över Sverige. 

Arbetsmili öproblemen 

Arbetsmiljöproblemen i kommunerna kan sammanfattas i fem större 

problemgrupper: mindre teknisk-fysiska frågor (Pl), större tek

niska frågor (P2), allvarligare fysiska frågor (P3), psyko-

sociala frågor (P4) och rapportering samt insats med anledning 

av arbetsskador (P5). 

De psyko-sociala frågorna dominerar stort. Trivsel, stress och 

samarbetsfrågor utgör den enskilda psyko-sociala problemtyp som 

engagerar mest i samtliga tre studerade förvaltningstyper: tek

nisk verksamhet, socialförvaltning och gemensam kommunadmini

stration. Regionala faktorer eller kommunernas politiska majori

tetsförhållanden ger ingen variation i uppfattningar om domi-
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nerande problembilder eller för materialet i övrigt. Aktörs

grupper, förvaltningstyp och kommunstorlek är däremot tre fak

torer som genomgående medför variation i de empiriska resul

taten. 

Aktörerna är mycket samstämmiga rörande vad som krävs för att 

kommunernas arbetsmiljöproblem skall kunna åtgärdas. En föränd

rad inställning till arbetsmiljön och dess betydelse prioriteras 

högst. Normsystemet, dvs lagar och avtal, ges låg betydelse för 

definition och åtgärd av problemen. Aktörerna kan sägas ha en 

autonom hållning till normsystemet utan att för den skull i-

frågasätta dess legitimitet. 

Implementationsstrukturer i arbetsmiliöarbetet 

Ett antal viktigare implementationsstrukturer har identifierats. 

Dessa sammanfattas i tre huvudsakliga typer implementations

strukturer. Arbetsledare, arbetstagare och skyddsombud utgör 

kärnan i en struktur i mindre teknisk-fysiska problem (Pl). 

Arbetsledare, företagshälsovårdens personal och personaltjän

stemän utgör en andra strukturkärna i allvarligare fysiska 

frågor (P3) och i psyko-sociala frågor (P4). 

En tredje "mer diffus" implementationsstruktur finns i större 

tekniska frågor (P2) mellan arbetsledare, chefstjänstemän, 

fastighetsingenjörer, huvudskyddombud och eventuellt företags

hälsovården och skyddskommittéerna. Denna tredje implementa

tionsstruktur varierar i fråga om deltagare mellan kommunerna 

och de olika förvaltningarna. Den konstitueras primärt av ar

betsledare och chefstjänstemän, men är i övrigt inte stabil med 

avseende på deltagande aktörer. 

Implementationsstrukturerna varierar något, med avseende på 

deltagande aktörer och relativ betydelse för policyproblemets 

"lösning", beroende på förvaltningstyp. Inom teknisk verksamhet 

organiserar den första implementationsstrukturen problemlösning 
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för de flesta frågorna och är mycket "stark" i arbetsmiljöar

betet i förvaltningen. 

Inom socialförvaltning organiserar den första implementations-

strukturen insatser rörande de mindre tekniska frågorna. De 

dominerande problemtyperna och förekomsten av centraliserad 

fastighetsförvaltning har medfört att impiementationsstrukturen 

har en "svagare" position än i teknisk verksamhet. Inom gemensam 

kommunadministration saknas denna första implementationsstruktur 

helt. De mindre teknisk-fysiska arbetsmiljöproblemen definieras 

inom denna förvaltningstyp ofta som driftsunderhållsfrågor, inte 

som arbetsmiljöproblem. 

Den andra impiementationsstrukturen uppvisar, med visst undantag 

för arbetsledarnas deltagande, liten variation i deltagande ak

törer beroende på förvaltningstyp. Socialförvaltningens arbets

ledare kan sägas ha en viktigare roll i denna implementations

struktur än arbetsledarna i de övriga förvaltningarna. 

Den tredje impiementationsstrukturen finns i större tekniska 

frågor (P2) mellan arbetsledare, chefstjänstemän, fastighets

ingenjörer, huvudskyddombud och eventuellt företagshälsovården 

och skyddskommittéerna. Denna tredje implementationsstruktur 

varierar i fråga om typer av problem den hanterar och i del

tagare såväl mellan kommunerna som mellan de olika förvaltning

arna. 

För teknisk och social förvaltning organiserar den problemlös

ning rörande kostsamma större tekniska frågor (P2), medan den 

hanterar såväl mindre som större tekniska frågor för gemensam 

kommunadministration. Variationen i fråga om deltagande aktörs

grupper kan sammanfattas i att företagshälsovården och fastig

hetsingenjörerna har en mer perifer roll för implementations-

strukturens organisering av arbetsmiljöarbetet inom teknisk 

sektor. Inom socialförvaltningen har fastighetsingenjörerna en 

mer framträdande roll än i andra förvaltningar. Huvudskyddsombud 
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och arbetsledning finns inte med som aktörsgrupper i implemen-

tationsstrukturen inom gemensam kommunadministration. 

Den formella skyddsorganisationen, vars tänkta uppgift är att 

vara forum för partsdiskussioner om arbetsmiljön, är inaktiv och 

återfinns endast i en implementationsstruktur rörande de större 

tekniska frågorna (P2). Den formella skyddsorganisationen utgör 

därmed ingen instans, med undantag för större tekniska frågor, 

där de anställdas behov av arbetsmiljöinsatser kopplas samman 

med arbetsgivarens resurser och specialisternas kompetens. Den 

utgör inte något faktiskt stöd i att organisera problem upplevda 

av de anställda i sin arbetsmiljö - att vara en del i organi

seringen av arbetsmiljöarbetet. 

Institutionell förändring - politisk institutionaliserinq 

Institutionaliseringsgraden i organiseringen bestäms i förhåll

ande till fyra analysfaktorer; anpassningsförmåga, komplexitet, 

autonomi och flexibilitet. Begreppen används i avhandlingen 

endast med en dikotom uppdelning av dess styrka; hög/låg. I av

handlingen antas att hög autonomi och flexibilitet ger funktio

nell problemlösning och därmed hög legitimitet. Vidare antas att 

hög problemkomplexitet "tvingar" fram en större komplexitet i 

nätverk (organiseringskomplexitet) eller en högre andel profes

sionella aktörer. 

En sammanfattande slutsats av analysarbetet är att de två första 

typerna av implementationsstrukturer uppvisar hög institutiona-

liseringsgrad. Den tredje typen av implementationsstrukturer är 

instabil på grund av hög komplexitet i organiseringen, vilket i 

sin tur medför en lägre institutionaliseringsgrad. Dess institu

tional iseringsgrad är dock högre inom gemensam kommunadministra

tion än inom teknisk verksamhet och socialförvaltning. Det för

klaras av aktörernas uppfattningar om problembilder i förvalt

ningen och av en högre flexibilitet i organiseringen. Denna im

plementationsstruktur tar sig an fler typer av problem (mindre 
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teknisk-fysiska frågor - PI) inom gemensam kommunadministration 

än i de två övriga förvaltningstyperna. 

Indikerar implementationsstrukturerna nya institutioner för ar-

betsmil j öarbetet i kommunerna (politisk institutionalisering)? 

Kortsiktigt kommer implementationsstrukturerna troligen inte att 

helt ersätta det nuvarande systemet. Ett skäl till detta är den 

legitimitet som normsystemet och företagshälsovården besitter. 

Långsiktigt talar dock mycket för att organiseringen av arbets-

miljöarbetet helt kommer att ersätta de institutionella struk

turerna. Ett skäl till detta är att problemens komplexitet 

kräver en flexibel och varierad organisering för problemlösning. 

Andra skäl är personaltjänstemännens deltagande och de intra-

organisationella brister i kontakter och samsyn mellan de högre 

och lägre hierarkiska nivåerna i linjeorganisationen. 

I problemspecifik organisering av arbetsmiljöarbetet sker insti-

tutionalisering. Denna institutionalisering är en samtidig kon

sekvens av, och lösning för (genom institutionell förändring), 

de legitimitetsproblem den formella skyddsorganisationen be

sitter. Det talar också för att organiseringen av arbetsmiljö

arbetet kommer att ersätta de nuvarande institutionella struk

turerna. En sådan utveckling har redan påbörjats i ett flertal 

kommuner. 

Politikens betydelse 

Systematisk utvärdering av arbetsmiljöinsatserna saknas i kom

munerna. Utvärderingsfunktionen är väsentlig i policydiskus-

sioner av flera skäl. Ur ett funktionellt perspektiv är kun

skaper om huruvida insatta åtgärder verkligen medför avsedda 

resultat viktiga för alla policyrelevanta aktörer. Ur ett demo

kratiskt perspektiv är utvärderingsfunktionen väsentlig för det 

politiska beslutfattandet och för folkflertalets möjligheter 

till ansvarsutkrävande av sina valda representanter. Om poli

tikerna saknar (eller inte använder sig av) möjligheter till 
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systematisk utvärdering, hur upprätthålls då deras insyns- och 

kontrollfunktioner av förvaltningarnas verksamhet? Hur skall 

folkflertalet kunna utkräva politiskt ansvar av sina represen

tanter om inte verksamheten utvärderas? 

Är den empiriskt fastställda organiseringen den eftersträvans

värda formen för politiskt inflytande? Organiseringsstudier av 

den typ som presenteras här fokuserar enskilda problem. I för

hållande till enskilda problem representerar fungerande organi

sering berörda medborgares preferenser för politisk problemlös

ning. Organiseringen måste dock även relateras till kommunen/ 

samhället i stort, dvs till de politiska beslutsinstansernas 

övergripande prioriterings- och resurstilldelningsuppgifter. 

Demokratiskt beslutsfattande kräver möjligheter för folkfler

talet att utkräva politiskt ansvar av sina representanter i för

hållande till samhällsutvecklingen i stort, inte bara i förhåll

ande till enskilda problem eller enskilda programområden. Frågan 

om den empiriskt fastställda organiseringen är en eftersträvans

värd form för politiskt inflytande måste därmed beakta allmänin

tresset såväl som särintresset. 

Å andra sidan behöver inte tidigare generationers tolkningar av 

folkviljan i politiskt administrativa strukturer med nödvändig

het vara de bästa för dagens generationer och för framtida pro

blemlösning. I syfte att förstärka och fördjupa demokratin, i 

meningen att genomföra folkflertalets vilja, kan vi vara hjälpta 

av en öppen och lärande attityd till den problemlösning som på

går i nuet. Samhället är inte statiskt, vare sig vi vill det 

eller inte. Politisk problemlösning i samhället är heller inte 

statisk. Den förändras över tid och formar (nya) politiska in

stitutioner. 
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The purpose of this thesis is to theoretically and empirically 

study political institutionalization. It is done by studying 

how actors organize occupational safety activities in local 

government. The ways of organizing political problem solving in 

society are not static. A pluralistic dynamic society requires 

a continious reconsideration and adaption of its political 

institutions. This process is studied with regard to the field 

of occupational safety and health. 

Institutionalization demands prior organizing activities among 

actors for political aims. It is not possible to say in advance 

which of these activities will lead to new institutions. This 

can only be answered historically. The main criteria for 

defining organizing activities is participation, in terms of 

individuals actions. Organizing activities can be seen both 

internally, externally or between existing organisations and 

institutions. 

The degree of institutionalization reflects the organizing 

activities1 survival capacity. The higher the degree of institu

tionalization the more likely it is that the organizing activity 

will become a formally based organisation or institution, or 

will change the dominating values of organisations or institu

tions. The degree of institutionalization is discussed using the 

concepts of adaptability, complexity, autonomy and flexibility. 

The thesis represents a problem-oriented implementation approach 

where individuals' joint ways of organizing problem-solving are 

the basis for analysis of both policy-realization and political 

institutionalization. Policy is defined as ideas and the ways of 

creating institutional arrangements in order to realize them. A 

"policy-problem", defined as the empirical question answered by 
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examining the process of institutionalization, is used to study 

the policy-processes in the field of occupational safety and 

health. The policy-problem studied in this thesis is how to 

create a good working environment for municipial employees. 

The solution of a policy problem may, or may not, involve pro

gram institutions. If, and how, such institutions are part of 

the organizing activities for creating a good working environ

ment for municipal employees is, thus, an empirical question. 

It is based on the ways in which policies are realized through 

organizing activities. 

The ways in which individuals collectively organize in order to 

create a good working environment are studied using the concept 

of implementation structures. These are defined as phenomenolo-

gical administrative units of analysis, i.e. groups of indivi

duals empirically judged to take part in solving the policy 

problem. These implementation structures are identified by using 

four analytical functions: a) definition of needs, b) priorities 

between different needs, c) mobilizing resources for needs and 

d) evaluation. 

The empirical data for this thesis have been collected using 

both interview (18 municipalities) and questionnaire surveys (74 

municipalities). A total of 332 interviews have been carried out 

with relevant employees on different levels within the municipa

lities. The questionnaire was sent to a further 1 226 employees, 

with an 85 percent response rate. Within the municipalities 

three different types of service were studied: social welfare 

service, technical service (including building service, streets 

and roads service, the town architect's and the town engineer's) 

and departments of administrative services. 
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Empirical Findings 

Problems relating to the working environment in the municipali

ties can be summarized into five main types: small technical-

physical difficulties (PI), major technical problems (P2), 

severe physical problems (P3) , psychological and/or social 

issues (P4) and questions concerning administrative or preven

tive action regarding work related injuries (P5). Psychological 

and/or social issues (P4) are most frequently mentioned. 

Three different ways of organizing the policy problem have been 

identified relating to the main types of problem found. The 

first implementation structure consists primarily of ordinary 

employees, foremen and safety delegates. The second implemen

tation structure is composed mainly of foremen, occupational 

health personnel and personnel officials. The third implementa

tion structure is more diffuse but comprises largely of foremen, 

(head) senior officials, building officers and senior safety 

delegates. Sometimes it may also consist of occupational health 

personnel and individuals from the safety committees. 

The implementation structures vary, regarding individuals1 par

ticipation in them and their importance for solving the policy 

problem, largely depending on the type of service and, to some 

extent, on the size of the municipality. 

A concluding analysis of the results shows that the first two 

implementation structures have a high rate of institutionaliza

tion. The third implementation structure is more unstable be

cause of a high degree of complexity in organizing the division 

of labour. This is especially true for the technical and the 

social welfare services. 

Do the implementation structures indicate new institutions for 

the occupational safety and health work in the municipalities? 

In the short run, the implementation structures can not be 

expected to completely replace the actual formal way of orga
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nizing work. This is because of the legitimacy accorded to the 

occupational health personnel and the Work Environmental Act. 

In the long run though, it is most likely that the implementa

tion structures represent new institutional forms of organizing 

the division of work for occupational safety and health in the 

municipalities. This is primarily because of the need for a 

flexible and varied division of work for solving very complex 

types of problem. Other reasons are the strong position held by 

the personnel officers in the occupational safety work and the 

total lack of response from the employees to the formal environ

mental safety organization of the work place. 

Ä value judgement concerning whether implementation structures 

are a good way of organizing political influence must take into 

account the implementation structure's functionality for solving 

single policy-problems. It must also pay attention to the best 

way of organizing political democratic influence when society is 

considered as a whole. 

Earlier generations1 views concerning political administrative 

structures need not necessarily be the best for solving the pro

blems of today. In order to develop and deepen democracy, we 

could be helped by an open and reflective attitude to the ever 

ongoing ways of organizing problem-solving in society. 

Society is not static, nor is political problem solving. It 

changes over time and creates new political institutions. 
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TABELLBILAGA 

För tabellerna 1-4, 21-25 används Friedmans "two-way ANOVA 
(analysis of variance) by ranks" i syfte att ge en mer över
siktlig bild av materialet. "Mean ranks" används i samband med 
ordinaldata och anger aktörernas genomsnittliga rangordning av 
problemtvperna. (Siegel S, 1956 sid 166 - 172. Se även SPSS, 
1986 sid 823, Kendall M G, 1962 sid 94 och diskussion i Bla-
lock H, 1979 sid 367-375, där dessa typer av statistisk bear
betning presenteras som icke-parametriska alternativ till 
variansanalys). Den genomsnittliga rangordningen anger in
tuitivt en styrka i prioriteringar mellan problemtyperna/kon
taktinstanser/funktionerna. För tabellerna nedan kan den 
genomsnittliga rangordningen maximalt variera mellan 1 och 11. 
Samtliga värden signifikanta på 5 %-nivån. Ju lägre värden i 
tabellerna nedan desto högre engagemang eller desto bättre 
upplevs problemen kunna åtgärdas. 

Tabell 1. Engagemang i olika arbetsmiljöfrågor. Efter förvalt
ningstyp och totalt, n totalt =1011 varav social förvaltning 
n=3 36, gemensam kommunadministration n=186, teknisk verksamhet 
n=284. Friedmans ANOVA. 

Totalt Teknisk Social Gem. 
verk. förv. adm. 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

6. 33 6. 94 5. 73 6. 97 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

5. 67 4. 87 6. 35 5. 47 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

5. 90 5. 75 6. 22 5. 86 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

7. 24 5. 87 8. 16 7. 81 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

6. 29 6. 78 6. 02 6. 49 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

4. 44 4. 90 4. 02 3. 95 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

5. 86 6. 45 5. 77 4. 85 

8. Missbruk 8. 43 8. 49 8. 53 7. 76 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
6. 71 6. 59 6. 47 7. 48 

10 .Uppföljning och utvärdering 
av arbetsskador 

7. 49 7. 64 7. 25 7. 70 

11 .Annat 1. 63 1. 72 1. 47 1. 65 
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Tabell 2. Hur väl problemen kan tillgodoses med nuvarande per
sonella och ekonomiska resurser. Efter förvaltningstyper och 
totalt. Totalt n=1011/ teknisk verksamhet n=278 , social verk
samhet n=336, gemensam kommunadministration n=186. Friedmans 
ANOVA. 

Totalt Teknisk Social Gem. 
verk. verk. adm. 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

5. 67 5. 41 5. 88 5. 31 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

5. 63 5. 41 6. 01 5. 34 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

7. 46 6. 90 7. 72 7. 81 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

5. 70 5. 97 5. 43 5. 79 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

6. 88 6. 63 7. 23 6. 82 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

6. 95 6. 90 6. 59 7. 07 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

7. 30 7. 81 7. 26 6. 97 

8. Missbruk 6. 61 6. 95 6. 23 6. 97 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
5. 23 5. 27 5. 10 5. 53 

10.Uppföljning och utvärdering 6. 91 7. 15 6. 88 6. 87 
av arbetsskador 

11 .Annat 1. 67 1. 60 1. 66 1. 52 
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Tabell 3. Engagemang i olika arbetsmiljöproblem. Efter aktörs
grupper. Chefstjänstemän n=249, arbetsledare n=217, huvud
skyddsombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. Friedmans 
ANOVA. 

Chefstj.män HSO FHV 
Arb.led SO 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

7. 39 5. 65 6. 52 6. 02 5. 28 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
1j us, skyddsutrustning 

5. 87 5. 44 5. 77 5. 40 6. 52 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

5. 73 7. 06 5. 06 5. 65 6. 18 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

7. 84 7. 08 7. 32 6. 82 6. 95 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

6. 42 6. 32 6. 37 6. 48 4. 86 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

3. 85 4. 20 4. 68 4. 68 5. 99 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

4. 23 6. 33 6. 39 6. 71 5. 33 

8. Missbruk 7. 68 8. 55 8. 81 8. 65 8. 57 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
7. 81 6. 51 5. 94 6. 37 6. 93 

10.Uppföljning och utvärdering 7. 66 7. 47 7. 38 7. 42 7. 53 
av arbetsskador 

11 .Annat 1. 53 1. 39 1. 76 1. 80 1. 86 
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Tabell 4. Upplevd möjlighet att åtgärda olika arbetsmiljöpro-
blem. Efter aktörsgrupper. Chefstjänstemän n=249, arbetsledare 
n=217, huvudskyddsombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. 
Friedmans ANOVA. 

Chefstj.män HSO FHV 
Arb. ! Led SO 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

5. 29 5. 83 5. 63 5. 86 6. 04 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

5. 11 6. 07 5. 63 5. 84 5. 57 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

7. 58 7. 20 7. 78 7. 35 7. 17 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

5. 66 5. 59 5. 56 5. 94 5. 60 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

7. 19 6. 87 6. 77 6. 73 7. 02 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

6. 75 6. 64 7. 35 6. 96 7. 24 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

7. 16 7. 69 7. 14 7. 38 6. 64 

8. Missbruk 7. 14 6. 49 6. 58 6. 08 7. 18 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
5. 49 5. 04 4. 98 5. 33 5. 17 

10.Uppföljning och utvärdering 7. 22 7. 13 6. 76 6. 61 6. 62 
av arbetsskador 

11 .Annat 1. 42 1. 47 1. 82 1. 91 1. 73 
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För tabellerna 5-15, 19-2 0 används Kruskal-Wallis "one-way 
ANOVA (analysis of variance) by ranks". Kruskal-Wallis sär
skiljs från det tidigare använda Friedman genom att svaren 
från aktörerna rangordnas per problemtyp/kontaktinstans och 
aktörsgrupperna jämförs avseende prioritering mellan varandra 
(se vidare Siegel S, 1956 sid 184-193). Ovan jämfördes priori
tering av problemtvperna i förhållande till varandra. Ju lägre 
värden i tabellerna nedan desto högre engagemang eller desto 
bättre upplevs problemen kunna åtgärdas. Enkätmaterialet 
karakteriseras av många sammanfallande värden ("ties"). Det 
genomsnittliga rangordningstalet kan därför antas variera 
mellan 104 och 894 (givet det teoretiska antagandet att samt
liga, och inga andra, i den minsta kategorin nedan har priori
teringen mycket ofta/mycket väl och att samtidigt samtliga, 
och inga andra, i den näst minsta kategorin har prioriteringen 
dåligt/ aldrig). Denna angivna variationsvidd är, trots dess 
tveksamheter, ett betydligt bättre referensmått än att ange 
den intuitivt mer lättförståeliga variationsvidden på mellan 1 
och 1011. Att problemtypen "Annat" har ett betydligt lägre 
rankingtal än 104 beror på att 87 % av svaren var blanka. 

Tabell 5. Engagemang i arbetsmiljöproblem. Efter regional upp
delning. Svealand n=315, Götaland n=488, Norrland n=208. Krus-
kal-Wallis ANOVA. 

Svealand Götaland Norrland 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

502 478 500 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

506 462 522 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

511 470 495 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

517 470 478 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

493 489 474 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

492 476 519 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

502 488 478 

8. Missbruk 519 490 447 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
503 493 463 

10.Uppföljning och utvärdering 509 470 494 
av arbetsskador 

11 .Annat 63 64 61 
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Tabell 6. Engagemang i olika arbetsmiljöfrågor. Efter förvalt
ningstyp. Social förvaltning n=336, gemensam kommunadmini
stration n=186/ teknisk verksamhet n=284. Kruskal-Wallis 
ANOVA. Det genomsnittliga ranqordninqstalet i de två tabell
erna nedan kan antas variera mellan 93 och 664 (se inledande 
diskussion). 

Teknisk Social Gemensam 
verks. förvaltn. adm. 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

430 311 462 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

421 340 391 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

378 386 404 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

283 436 449 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

419 338 421 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

457 336 379 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

446 364 347 

8. Missbruk 404 385 372 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
384 342 479 

10.Uppföljning och utvärdering 395 349 436 
av arbetsskador 

11 .Annat 37 58 48 
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Tabell 7. Hur väl problemen kan tillgodoses med nuvarande per
sonella och ekonomiska resurser. Efter förvaltningstyper. Tek
nisk verksamhet n=278 , social verksamhet n=33 6, gemensam kom
munadministration n=186., Kruskal-Wallis ANOVA. 

Teknisk Social Gemensam 
verks. förvaltn. adm. 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

368 396 351 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
1j us, skyddsutrustning 

359 416 343 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

328 413 378 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

353 352 350 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

347 408 351 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

389 370 385 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

404 378 329 

8. Missbruk 367 329 344 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
387 359 394 

10.Uppföljning och utvärdering 388 370 357 
av arbetsskador 

11 .Annat 15 18 11 
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Tabell 8. Engagemang i olika arbetsmiljöproblem. Efter aktörs
grupper. Chefstjänstemän n=249, arbetsledare n=217, huvud
skyddsombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. Kruskal-Wallis 
ANOVA. Det genomsnittliga ranqordninqstalet i de två tabel
lerna nedan kan antas variera mellan 31 och 782 (se inledande 
diskussion). 

Chefstj.män HSO FHV 
Arb.led SO 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

601 415 486 516 206 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

525 460 470 531 323 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

488 585 397 527 305 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

553 470 459 512 270 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

507 474 467 570 174 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

437 463 486 587 416 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

353 524 523 623 252 

8. Missbruk 416 484 513 596 289 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
600 450 410 526 329 

10 .Uppföljning och utvärdering 
av arbetsskador 

518 472 449 548 299 

11 .Annat 59 66 59 75 35 
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Tabell 9. Upplevd möjlighet att åtgärda olika arbetsmiljöpro
blem. Chefstjänstemän n=2 49, arbetsledare n=217, huvudskydds
ombud n=205, skyddsombud n=257, FHV n=63. Kruskal-Wallis 
ANOVA. 

Chefstj.män HSO FHV 
Arb. led SO 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

424 442 534 504 462 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

411 472 525 513 428 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

443 432 536 496 398 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

417 404 486 485 373 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

470 429 512 477 441 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

435 406 574 501 479 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

420 476 523 506 362 

8. Missbruk 426 408 484 434 401 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
486 396 513 506 430 

10.Uppföljning och utvärdering 474 445 511 467 407 
av arbetsskador 

11 .Annat 23 25 25 22 12 
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Engagemang i problemtyper, efter förvaltning och aktörsgrupp
er. Jämförelser kan endast göras inom tabellerna nedan, ej 
mellan dem. Detta pga att det totala antalet individer skiljer 
mellan förvaltningarna. Jämförelser av rangordningar kan dock 
göras mellan tabellerna. Det genomsnittliga rangordningstalet 
kan för social verksamhet antas variera mellan 28 och 303, för 
teknisk verksamhet mellan 25 och 248 och för gemensam kommun
administration mellan 9 och 164. 

Tabell 10. Engagemang i problemtyper, social verksamhet. 
Chefstjänstemän n=65, arbetsledare n=122, huvudskyddsombud 
n=57, skyddsombud n=92. Kruskal-Wallis ANOVA. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

218 125 151 187 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

169 152 150 181 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

132 200 101 174 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

164 172 126 167 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

178 140 142 194 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

155 147 155 199 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

114 156 166 210 

8. Missbruk 137 146 143 221 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
219 147 110 183 

10 .Uppföljning och utvärdering 
av arbetsskador 

174 150 131 188 

11 .Annat 17 21 16 22 
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Tabell 11. Upplevd möjlighet att åtgärda arbetsmiljöproblem, 
social verksamhet. Chefstjänstemän n=65, arbetsledare n=122, 
huvudskyddsombud n=57, skyddsombud n=92. Kruskal-Wallis ANOVA. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

145 147 173 175 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

129 159 177 160 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

133 149 174 165 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

126 129 146 155 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

152 144 180 160 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

157 135 191 172 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

136 152 185 164 

8. Missbruk 136 134 156 144 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
182 122 181 178 

10.Uppföljning och utvärdering 177 137 179 159 
av arbetsskador 

11 .Annat 5 9 8 6 
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Tabell 12. Engagemang i problemtyper, teknisk verksamhet. 
Chefstjänstemän n=60, arbetsledare n=95, huvudskyddsombud 
n=49, skyddsombud n=74. Kruskal-Wallis ÀNOVA. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

146 136 126 133 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

136 120 140 149 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

102 147 122 155 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

159 115 137 142 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

122 149 113 145 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

109 135 129 160 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

82 156 130 157 

8. Missbruk 111 146 137 142 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
153 143 110 131 

10.Uppföljning och utvärdering 134 142 121 138 
av arbetsskador 

11 .Annat 26 16 14 19 
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Tabell 13. Upplevd möjlighet att åtgärda arbetsmiljöproblem, 
teknisk verksamhet. Chefstjänstemän n=60, arbetsledare n=95, 
huvudskyddsombud n=49, skyddsombud n=74. Kruskal-Wallis ANOVÄ. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

135 126 153 125 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

128 124 145 143 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

133 117 158 134 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

128 120 148 137 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

153 113 150 130 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

127 127 159 129 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

128 129 138 135 

8. Missbruk 120 112 147 118 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
126 131 138 134 

10.Uppföljning och utvärdering 126 134 142 121 
av arbetsskador 

11 .Annat 10 6 7 6 
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Tabell 14. Engagemang i problemtyper, gemensam kommunadmi
nistration. Chefstjänstemän n=124/ huvudskyddsombud n=18, 
skyddsombud n=44. Kruskal-Wallis ANOVA. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj.män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

90 - 109 81 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

96 62 84 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

99 
" 

49 80 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

91 — 84 89 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

82 — 96 109 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

83 — 95 114 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

75 — 106 129 

8. Missbruk 80 - 113 112 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
89 — 85 94 

10 .Uppföljning och utvärdering 
av arbetsskador 

83 — 94 107 

11 .Annat 12 - 8 16 
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Tabell 15. Upplevd möjlighet att åtgärda arbetsmiljöproblem, 
gemensam kommunadministration. Chefstjänstemän n=124, huvud
skyddsombud n=18/ skyddsombud n=44. Kruskal-Wallis ANOVA. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

81 101 100 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

83 92 106 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

86 83 103 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

81 85 93 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

85 90 87 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

82 95 110 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

83 95 100 

8. Missbruk 83 81 88 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
85 72 99 

10 .Uppföljning och utvärdering 
av arbetsskador 

85 67 95 

11 .Annat 5 2 3 
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Sambandsmåttet Kendalls W, som antar värden mellan 0 till 1, 
ger möjlighet att mer systematiskt jämföra samvariation mellan 
engagemang och hur väl problemen upplevs kunna åtgärdas. W 
mäter "the communality of judgements for the m observer". Ju 
högre värde (=närmare 1) desto större är överensstämmelsen 
mellan rangordningarna för aktörsgrupperna inom förvaltning
arna. Samtliga värden för tabellerna 16-18 nedan är signifi
kanta på 5%-nivån. 

Tabell 16. Samvariation mellan engagemang och hur väl pro
blemen upplevs kunna åtgärdas. Teknisk verksamhet, n=271. 
Chefstjänstemän n=60/ arbetsledare n=95, huvudskyddsombud 
n=49, skyddsombud n=74. Kendalls W. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

.66 .64 .24 .64 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

.25 .23 . 13 .20 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

.00 .22 .04 .07 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

.47 .16 .08 .23 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

.08 .50 .05 .46 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

.04 .00 .08 .07 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

.14 .14 .00 .10 

8. Missbruk .27 .52 .18 .43 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
.77 .66 .25 .51 

10.Uppföljning och utvärdering .55 .50 .13 .39 
av arbetsskador 

11 .Annat .02 .04 .05 .03 
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Tabell 17. Samvariation mellan engagemang och hur väl pro
blemen upplevs kunna åtgärdas. Social verksamhet, n=311. 
Chefstjänstemän n=65, arbetsledare n=122/ huvudskyddsombud 
n=57, skyddsombud n=92. ,Kendalls W. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

.49 .00 .01 .18 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

.48 .10 .05 .24 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

.02 .14 .27 .00 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

.66 .61 .34 .35 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

.05 .00 .03 .07 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

.17 .04 .19 .00 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

.13 .00 .07 .10 

8. Missbruk .25 .40 .16 .48 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
.63 .69 .02 .41 

10.Uppföljning och utvärdering .11 .31 .00 .31 
av arbetsskador 

11 .Annat .02 .04 .04 .05 
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Tabell 18. Samvariation mellan engagemang och hur väl pro
blemen upplevs kunna åtgärdas. Gemensam kommunadministration, 
n=184. Chefstjänstemän n=124, huvudskyddsombud n=18, skyddsom
bud n=44. Kendalls W. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds-
tj .män ledare ombud ombud 

1. Förändrade arbetsställningar, 
lyftteknik 

.65 .52 .41 

2. Utrustning och komfortfrågor, 
ljus, skyddsutrustning 

.52 .13 .08 

3. Ombyggnation, ventilations
frågor 

.06 .11 .00 

4. Buller och kemiska hälso
risker 

.70 .35 .51 

5. Åtgärder vid (förslitnings)-
skador, arbetssjukdomar 

. 15 .25 .51 

6. Trivsel, stress och samar
betsfrågor 

.08 .02 .00 

7. Anpassnings-, omplacerings-
och organisationsfrågor 

.02 .05 .23 

8. Missbruk .22 .40 .46 
9. Utredning och anmälan av 

arbetsskador 
.72 .68 .58 

10.Uppföljning och utvärdering .48 .30 .50 
av arbetsskador 

11 .Annat .58 .06 .18 
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Tabell 19. Andel regelbundna kontakter med ett antal aktörer 
och institutioner. Efter förvaltningstyp. Social förvaltning 
n=33 6, gemensam kommunadministration n=186, teknisk verksamhet 
n=284. Kruskal-Wallis Al^OVA. Det genomsnittliga rangordnings-
talet i tabellen nedan kan antas variera mellan 93 och 664. 
Låga värden anger mer regelbunden kontakt. 

Teknisk Social Gemensam 
verks. förvaltn. adm. 

Arbetstagare 373 353 401 
Skyddsombud 318 319 423 
Huvudskyddsombud 319 338 380 
Närmaste arbetsledare 324 332 383 
Avdelningschef (motsv) 320 334 299 
Förvaltningschef (motsv) 322 328 246 
Politisk förtroendeman 378 333 286 
Skyddskommitté 347 345 387 
Central arb.miljökommitté 351 362 281 
Företagshälsovården 401 353 346 
Facklig klubb/sektion/avd 370 312 362 
Yrkesinspektionen 329 347 401 
Försäkringskassan 397 311 335 
Arbetsförmedlingen 386 324 314 
Distrikts/primärsj ukvård 387 284 367 
Medbestämmandegrupp 292 294 303 
Annan kontakt 31 26 29 
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Tabell 20. Andel regelbundna kontakter med ett antal aktörer 
och institutioner. Efter aktörsgrupper. Chefstjänstemän n=249, 
arbetsledare n=217, huvudskyddsombud n=2 05, skyddsombud n=257, 
FHV n=63. Kruskal-Wallis ANOVA. Det genomsnittliga rangord-
ningstalet i tabellen nedan kan antas variera mellan 31 och 
782. Låga värden anger mer regelbunden kontakt. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds- FHV 
tj.män ledare ombud ombud 

Arbetstagare 555 407 440 473 419 
Skyddsombud 529 394 364 429 358 
Huvudskyddsombud 447 491 319 433 304 
Närmaste arbetsledare 475 458 437 399 367 
Avdelningschef (motsv) 325 443 420 468 414 
Förvaltningschef (motsv) 325 437 366 462 347 
Politisk förtroendeman 322 520 408 500 382 
Skyddskommitté 471 568 330 478 301 
Central arb.miljökommitté 368 594 337 504 227 
Företagshälsovården 433 490 378 527 167 
Facklig klubb/sektion/avd 456 514 321 453 490 
Yrkesinspektionen 453 475 391 501 382 
Försäkringskassan 425 382 488 553 168 
Arbetsförmedlingen 384 414 496 531 194 
Distrikts/primärsj ukvård 432 344 525 491 191 
Medbestämmandegrupp 334 378 356 420 371 
Annan kontakt 34 41 36 53 20 
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Tabell 21. Andel regelbundna kontakter med ett antal aktörer 
och institutioner. Efter förvaltningstyper. De genomsnittliga 
rangordningstalen i tabellen nedan kan maximalt variera mellan 
1 och 17. Låga värden arçger mer regelbunden kontakt. Teknisk 
verksamhet, n=278 social förvaltning n=33 6, gemensam kommunad
ministration n=186. Friedmans ANOVÀ. 

Teknisk Social Gemensam 
verksamhet förvaltning kommunadm. 

Arbetstagare 6. 69 7. 08 7. 09 
Skyddsombud 6. 93 7. 38 8. 49 
Huvudskyddsombud 7. 83 8. 67 9. 37 
Närmaste arbetsledare 6. 44 7. 23 7. 49 
Avdelningschef (motsv) 6. 99 7. 87 7. 03 
Förvaltningschef (motsv) 8. 90 8. 55 7. 50 
Politisk förtroendeman 11. 65 10. 84 10. 36 
Skyddskommitté 7. 98 8. 85 8. 62 
Central arb.miljökommitté 9. 90 10. 59 9. 17 
Företagshälsovården 8. 98 8. 70 8. 13 
Facklig klubb/sektion/avd 8. 84 8. 43 8. 78 
Yrkesinspektionen 10. 72 11. 30 11. 92 
Försäkringskassan 12. 07 11. 27 11. 49 
Arbetsförmedlingen 12 . 52 12. 02 11. 85 
Distrikts/primärsj ukvård 12. 81 11. 27 13. 05 
Medbestämmandegrupp 11. 07 10. 05 10. 17 
Annan kontakt 2. 69 2. 90 2. 50 
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Tabell 22. Andel regelbundna kontakter med ett antal aktörer 
och institutioner. Efter aktörstyper. De genomsnittliga rang-
ordningstalen i tabellen nedan kan maximalt variera mellan 1 
och 17. Låga värden anger mer regelbunden kontakt. Chefstjän
stemän n=249, arbetsledare n=217, huvudskyddsombud n=225, 
skyddsombud n=257 och FHV n=63. Friedmans ANOVA. 

Chefs- Arbets- Huvudsk. Skydds- FHV 
tj.män ledare ombud ombud 

Arbetstagare 7, .73 6, .12 6, .92 6, .89 7. .54 
Skyddsombud 9, .05 7, .17 6. .70 6, .34 8, .18 
Huvudskyddsombud 9, .27 9. .22 5. .83 8, .38 8, .44 
Närmaste arbetsledare 7, .35 6, .48 7. .56 6, .79 7. .46 
Avdelningschef (motsv) 6. .45 7. .31 8. .42 7, .86 9. .81 
Förvaltningschef (motsv) 5. .97 9. .56 9. .56 9. .51 10. .55 
Politisk förtroendeman 10. .24 11. .52 11. .36 11. .08 12. .05 
Skyddskommitté 8. .34 9. .68 6. .98 8. .43 7. .62 
Central arb.miljökommitté 9. .07 11. ,49 8. ,70 9. .96 8. .13 
Företagshälsovården 8. .48 9. ,11 8. ,02 8. .79 3. ,94 
Facklig klubb/sektion/avd 9. ,01 9. ,13 7. ,72 8. .61 10. ,51 
Yrkesinspektionen 11. . 63 11. ,21 11. ,24 10. .95 12. ,60 
Försäkringskassan 12. ,09 10. ,42 12. ,87 11. .59 9. ,59 
Arbetsförmedlingen 12. ,42 11. ,30 13. ,63 12. .07 10. ,87 
Distrikts/primärsj ukvård 13. ,33 10. ,46 14. ,04 11. .70 11. ,76 
Medbestämmandegrupp 10. ,38 10. ,06 10. ,89 10. ,75 10. ,94 
Annan kontakt 2. ,18 2. ,76 2. ,56 3. ,29 3. ,03 
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Tabell 23. Uppfattningar om andra gruppers (skyddsombud, 
huvudskyddsombud, arbetsledare, chefstjänsteman, FHV-personal) 
engagemang i arbetsmiljöarbetets deluppgifter, teknisk verk
samhet. Friedmans ANOVA% Det understrukna värdet i tabellen 
anger hur aktörer upplever att kolleger inom samma aktörgrupp 
engagerar sig. övriga värden hur engagemanget upplevs av andra 
aktörer. Tabellen läses från vänster till höger. Låga värden 
anger högt engagemang. Det genomsnittliga rangordningstalet 
kan maximalt variera mellan 1 och 20. Teknisk verksamhet, 
n=271. Chefstjänstemän n=60, arbetsledare n=95, huvud
skyddsombud n=49, skyddsombud n=74. 

Påtala/inventera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 8.66 10.18 10.76 13.87 10.82 
Huvudskyddsombud 8.51 7.48 12.15 13.57 9.09 
Arbetsledare 8.68 10.42 8.19 13.37 10.81 
Chefstjänstemän 8.43 8.25 9.67 11.60 9.43 
FHV 4.44 

Awäga/prior itera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.64 10.26 10.09 12.60 10.45 
Huvudskyddsombud 11.11 9.65 11.39 11.18 9.67 
Arbetsledare 10.67 10.56 8.22 12.71 11.28 
Chefstjänstemän 11.62 12.05 9.56 8.96 12.70 
FHV 6.56 

Åtgärda/behandla 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.11 9.70 9.43 12.36 9.83 
Huvudskyddsombud 10.43 8.72 11.28 12.19 8.79 
Arbetsledare 9.70 10.60 7.67 12.79 11.20 
Chefstjänstemän 10.59 11.09 9.43 10.86 10.22 
FHV 5.84 

Följa upp/utvärdera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.43 9.70 10.55 13.20 9.37 
Huvudskyddsombud 11.15 9.18 12.4 5 12.88 9.11 
Arbetsledare 10.13 10.30 8.84 13.54 10.32 
Chefstjänstemän 11.77 10.79 10.88 11.77 10.33 
FHV 6.31 
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Tabell 24. Uppfattningar om andra gruppers (skyddsombud, 
huvudskyddsombud, arbetsledare, chefstjänsteman, FHV-personai) 
engagemang i arbetsmiljöarbetets deluppgifter, social förvalt
ning. Friedmans ANOVA. Det understrukna värdet i tabellen 
anger hur aktörer upplever att kolleger inom samma aktörgrupp 
engagerar sig. övriga värden hur engagemanget upplevs av andra 
aktörer. Tabellen läses från vänster till höger. Låga värden 
anger högt engagemang. Det genomsnittliga rangordningstalet 
kan maximalt variera mellan 1 och 20. Social förvaltning, 
n=336. Chefstjänstemän n=65, arbetsledare n=122, huvudskydds
ombud n=57, skyddsombud n=92. 

Påtala/inventera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 8.48 9.47 10.42 12.48 10.88 
Huvudskyddsombud 7.23 5.81 12.20 14.78 9.02 
Arbetsledare 9.75 10.90 9.05 12.78 9.79 
Chefstjänstemän 7.47 8.71 8.71 9.61 9.35 
FHV 4.44 

Avväga/prioritera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 10.36 10.05 9.95 11.49 10.71 
Huvudskyddsombud 10.64 8.35 10.62 11.74 10.84 
Arbetsledare 10.47 10.66 8.33 11.86 10.40 
Chefstjänstemän 14.16 13.08 10.05 7.50 13.23 
FHV 6.56 

Åtgärda/behandla 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.60 9.36 10.28 12.17 10.42 
Huvudskyddsombud 10.99 9.25 11.39 12.75 9.23 
Arbetsledare 10.97 10.58 8.82 12.15 9.97 
Chefstjänstemän 13.25 13.44 8.35 9.27 9.12 
FHV 5.84 

Fòlia upp/utvärdera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 10.24 9.89 10.85 12.16 10.73 
Huvudskyddsombud 10.42 9.39 11.85 13.45 10.04 
Arbetsledare 10.67 10.51 9.54 12.43 10.36 
Chefstjänstemän 11.62 11.72 10.32 9.99 11.05 
FHV 6.31 
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Tabell 25- Uppfattningar om andra gruppers (skyddsombud, 
huvudskyddsombud, arbetsledare, chefstjänsteman, FHV-personal) 
engagemang i arbetsmiljöarbetets deluppgifter, gemensam kom
munadministration. Friedmans ANOVA. Det understrukna värdet i 
tabellen anger hur aktörer upplever att kolleger inom samma 
aktörsgrupp engagerar sig. övriga värden hur engagemanget 
upplevs av andra aktörer. Tabellen läses från vänster till 
höger. Låga värden anger högt engagemang. Det genomsnittliga 
rangordningstalet kan maximalt variera mellan 1 och 20. Gemen
sam kommunadministration, n=186, och FHV, n=63. Chefstjänste
män n=124, huvudskyddsombud n=18, skyddsombud n=44. 

Påtala/inventera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 7 . 63 9. 22 10. 91 13.06 9.36 
Huvudskyddsombud 8 .83 7. 50 11. 06 12.44 8.81 
Arbetsledare -

Chefstj änstemän 8 .21 9. 17 10. 01 11.63 8.81 
FHV 4.44 

Avväga/prioritera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.93 9.59 10.33 11.95 11.00 
Huvudskyddsombud 11.44 9.89 10.03 10.19 11.56 
Arbetsledare 
Chefstjänstemän 12.75 11.93 10.00 9.60 10.95 
FHV 6.56 

Åtgärda/behandla 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 10.82 9.76 10.93 12.07 9.75 
Huvudskyddsombud 12.03 10.31 10.41 12.58 9.64 
Arbetsledare — 
Chefstjänstemän 12.57 12.27 9.10 10.38 8.60 
FHV 5.84 

Fölia upp/utvärdera 
Skydds- Huvudsk. Arbets- Chefs- FHV 
ombud ombud ledare tj.män 

Skyddsombud 9.41 9.75 11.83 13.01 9.69 
Huvudskyddsombud 11.89 9.53 11.39 11.58 8.86 
Arbetsledare 
Chefstjänstemän 11.42 11.36 10.35 10.88 10.02 
FHV 6.31 
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Bilaga 2 

Frågebatteri vid intervjuer om FHV kommu
nalt anställda 
Fl - Hur kommer du i kontakt med arbetsmiljöfrågor 

- Nämn de vanligaste frågorna som du stöter på 
- Nämn de viktigaste frågorna du stöter på 
- Skillnader ps-frågor - fysiska frågor 

F2 - Använder du dig av en vis^ rutin när du "tar tag i" frågorna 
- När en fråga aktualiseras, vilka ko ntaktar du då 
- Om du inte själv kan klara av en fråga, vilka kan du få stöd 

och hjälp från 
- Tvingas ni prioritera mellan olika arbetsmiljöinsatser 
- Vilka för prioriteringarna 
- Skillnader i pr ioriteringsordning beroende på om det är 

stora eller små frågor 
- Om du skulle placera in kommunen i en fem-g radig skala 

(1-5) avseende arbe tsmiljön, vilket "betyg" får den 
F3 - Med vilka medel betalas arbet smiljöinsatser 

- Vilka kontaktar du när du behöver mobilisera resurser 
- Hur budgeteras det (inkrementali stiskt eller efter behovs

prövning), deltar SO eller personalen i detta 
- Hur pass viktig funktion har CAMK, SK, arbetsledning, 

HSO eller SO i arbe tsmiljöarbetet 
- Har ni resurser nog för att motsvara de krav som ställs på er 
- Hur pass viktig funktion har FHVK och styrelse 
- Om inte FHVK eller styrelsen styr FHV, vilka gör det då 
- Hur är FHV organiserad 
- Kommer du i ko ntakt med FHV 
- Hur tycker du att FHV fungerar 
- Hur skall den göras bättre 
- Driver ni på for att den skall förändras och i så fall hu r 
- Vilka ambitioner har kommunen/facket med FHV 
- Gör förvaltningarna/kommunen verksamhetsplaner på vad 

man vill använda FHV service till 
- Om du skulle önska dig en lista på åtgärder för att förbättra 

arbetsmiljön/arbetsmiljöarbetet, vad blir d et då 
F4 - Sker det någon utvärdering av FHV, dess service eller arbete 

- Utvärdering kommunen, facket eller förv altingen arbetsmil
jöarbetet 

- Har arbetsmiljöfrågorna förändrats över tid. Om ja, på 
vilket sätt 

- Vilken, om någon, betydelse har AML och Miljö 81 samt 
övrig reglering 



Enkät 
Bilaga 3 

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt aktuella i den kommuna la verk
samheten. 1 media uppmärk sammas de speciellt nu när arbets
marknadsministern Ingela Thalén tillsatt utredning som skall kart
lägga de farliga arbetena i Sverige. 

Huvudorganisationerna på det kommunala området samarbetar 
inom Arbetsmiljöfonden om ett program för att ta fram beslutsun
derlag för kommunernas utvecklingsarbete avseende arbetsmiljön. 
En ny undersökning i programmet gäller mönstren för samverkan i 
olika kommunala förvaltningars arbetsmilöarbete. Den sker i sam
arbete med professor Benny Hjer n, Umeå universitet. 

Nu behöver vi Din hjälp för att få de yrkesverksammas perspek
tiv på arbetsmiljön. Dina kunskaper kan ge oss kännedom om 
området, och vi ber Dig därför avsätta den korta tid som behövs för 
att besvara denna enkät. 

Den studie som Du därme d deltar i omfattar fler a delundersök
ningar. I arton kommuner genomförs en omfattande intervjustudie 
med arbetstagare, skyddsombud, arbetsledare, chefstjänstemän 
och FHV-personal. Intervjuundersökningen ligger till grund för 
denna enkät, som därför har kunnat göras mycket kort. Vi behöver 
medverkan av vikti ga befattningshavare i arbetsmiljöarbetet i e tt 
urval av Sveriges kommuner (73 stycken) för att pröva preliminära 
resultat. 

Huvudansvarig för enkätundersökningen är professor Benny 
Hjern, Umeå universitet. Efter identifiering och eventuella påmin
nelse - därför har enkäten ett nummer - kommer uppgifterna att 
ställas samman. Det sker först preliminärt för att få de medverkan-
des komment arer. (Markera i rutan b om Du vill ge oss synpunkter.) 
Senare utarbetas rapporter för vidare spridning. Deltagande perso
ner förblir givetvis anonyma i materialbearbetning och redovisning. 

För att enkätstudiens tids- och kostnadsplan skall hålla emotser 
vi tacksamt Ditt svar i bifoga t svarskuvert före utgången av apr il 
månad 1989. Har Du n ågra frågor, ring gärna 090-16 55 32 (Benny 
Hjern) eller 090-16 50 72 (G öran Bostedt). 

Tack på förhand för hjälpen! 

Benny Hjern 
(professor) 

Göran Bostedt 
(forskningsassistent) 



1 Att förbättra arbetsmiljön är en uppgift för alla på en arbetsplats. 
Vissa frågo r är lättare att åtgärda, medan andra ford rar större 
insatser. Hur ofta behöver Du, på Din arbetsplats, engagera Dig i 
följande arbe tsmiljöfrågor? 

Mycket Ofta Sällan Aldrig 
ofta 

1 Förändrade arbetsstä llningar, 
lyftteknik • • • • 

2 Åtgär der vid (förslitnings) -
skador, arbets sjukdomar • • • • 

3 Utrustnings- och komf ort
frågor, ljus, skyd dsutrustn • • • . • 

4 Ombygg nation, 
ventilati onsfr ågo r • • • • 

5 Buller och ke miska 
hälsorisker • • • • 

6 Trivsel, stress och 
samarbetsfrågor • • • • 

7 Anpassnin gs-, omplacer ings-
och organisationsfrågor • • • • 

8 Missbruk • • • • 

9 Utredning o ch anmälan av 
arbetsskador • • • • 

10 Uppföljning och utvärdering 
av arbetsskaderisker • • • • 

11 Annat, an ge vad • • • • 

2 Inför framtiden, vilka arbetsmiljöfrågor anser Du vara de 
väsen tligaste för Er arbetsplats? Ange högst tre av arbetsmiljöfrå
gorna 1-11 ovan-
] 

2 

3 



3När Du engagerar Dig i arbetsmiljöfrågor, med vem/vilka har Du 
kontakter, och hur ofta 

Regel Spora Aldrig 
bundet diskt 

Arbetstagare • • • 
Skyddsombud • • • 
Huvudskyddsombud • • • 
Närmaste arbetsledare • • • 
Avdelningschef (motsv) • • • 
Förvaltningschef (motsv) • • • 
Politisk förtroend eman • • • 
Annan kontakt: 

• • • 
Skyddskommitté • • • 
Central arb.m iljökommitté • • • 
Företagshälsovården • • • 
Fackl,klubb/sektior./avd • • • 
Y rkesinspektion • • • 
Försäkringskassan • • • 
Arbetsförmedlingen • • • 
Distrikts/primärsjukvård • • • 
Medbestämmandegr. (motsv) • • • 

4Skyddsombud, arbetsledare, förvaltningschef och företagshälso
vårdens personal har uppgifter i arbetsmiljöarbetet. 
A I vilke n omfattning engagerar Du Dig i arb etsmiljöuppgifter? 

Kryssa för till ämpligt alternativ: 

Jag engagerar min i uppg iften 
Mycket Ofta Sporadiskt Aldrig 

a) Påtala/inventera • • • • 
b) Avväga/prioritera • • • • 
c) Åtgärda/ behandla • • • • 
d) Följa upp/utvärdera • • • • 



B I vilken utsträckning tycker Du att följande grupper engag 
sig: i arbetsmiljöarbetets uppgifter? 
FylJ i siffro r rutorna: 
1 =- my cket ofta 
2 « ofta 
3 = : spor adiskt 
4 ^ aldrig 

Skydds Huvud Arbets Chefs- FHV-
ombud skydds- ledare tjänste- personal 
ombud man 

a) Påtala/inventera • • • • • 
b) Avväga/prioritera • • • • • 
c) Åtgärda/behandla • • • • • 
d) Följa upp/utvärdera • • • • • 

5 Arbetsmiljöfrågor behandlas i skyddsronder, av skyddskommit
téer cch central arbetsm iljökommitté av FHV-p ersonal. När Du 
engagerar Dig i arbetsmiljöfrågor på arbe tsplatsen, vilken prak
tisk betydelse har dessa insatser för att något skall ske? 

Avgörande Stor Viss Ingen 
betydelse betydelse betydelse betydelse 

Skyddsrond (av sk ydds
ombud - arbetsledning) • • • • 
Skyddsrond (av sk ydds
kommitté) • • • • 
Skyddskommitté • • • • 
Central arbetsmiljö
kommitté • • • • 
Företagshälsovård • • • • 



6 Med nuvarande personella och ekonomiska resurser, hur väl kan 
följande behov tillgodoses på Din arbetsplats? 

Mycket Väl Mindre Dåligt 
1 Förändrade arbetsstä llningar, väl väl 

lyftteknik • • • • 
2 Åtgär der vid (försli tnings)-

skador, arbets sjukdomar • • • • 
3 Utrustnings- och komf ortfrågor, 

ljus, skyddsutr ustn • • • • 
4 Ombyggn., ventilationsfrågor • • • • 
5 Buller och kem iska hälsorisker • • • • 
6 Trivsel, stress och sama rbetsfr. • • • • 
7 Anpassnings -, omplacerings-

och organisa tionsfrågor • • • • 
8 Missbruk • • • • 
9 Utredning och anm älan 

av arbetsskador • • • • 
10 Uppföljning och utvärdering 

av arbetsskaderisker • • • • 
11 Annat, ange v ad • • • • 

7 Inför framtiden kan olika bedömningar göras om vilken typ av even
tuella ytterligare insatser som leder till en förbättrad arbetsmiljö. 
A Markera med kryss vilka av följande påståenden som bäst över 

ensstämmer med Din bedömning. (Ange högst två alternativ.) 
(1) Det finns all anledning att se över arbetsformerna för kom

munens arbetsmiljöarbete. 
(2) Det är de p ersonella och ekonomiska resurserna som behövs 

ses över. 
(3) Det är lagar och avtal som behöver ägnas mer uppmärk 

samhet för kommunens arbetsmiljöarbete. 
(4) Kommunens arbetsmiljöarbete kan förbättras med de lagar/ 

avtal och den resursram som finns för närvarande. 
(5) Det är inställningen till arbetsmiljön och dess betydelse som 

behöver förändras. 

B Av de två ovan valda alternativen, ange vi lket Du prioriterar 
högst. Jag prioriterar alternativ nr 








