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Användningen av arbetsmiljöledningssystem i Europeiska
unionens medlemsstater

Sammanfattning av en rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån
Arbetsmiljöledningssystem är
allmänt erkända som en
grundläggande komponent i
skapandet av en sundare och
säkrare arbetsmiljö, men hur
ska de användas bäst? Inter-
nationella arbetsorganisatio-
nen har gett ut riktlinjer för
arbetsmiljöledningssystem,
Guidelines on OSH Manage-
ment Systems (ILO-OSH
2001), enligt vilka arbetsmil-
jöledningssystemen bör inte-
greras med övriga lednings-
system och arbetsmiljön bör
vara en integrerad del i före-
tagets förvaltning1. Men för
närvarande finns det inget
standardiserat, universellt

överenskommet system.

Olika organisationer använder olika modeller, vilket speglar den ökan-
den komplexiteten och mångfalden av arbetsprocesser och förhållan-
den. I många fall är dessa system dock ofullständiga. En del företag fo-
kuserar till exempel på förebyggande av olyckor, men förbiser de
arbetsrelaterade sjukdomarna, medan andra har tydliga mål och stra-
tegier, men saknar de kommunikationskanaler som behövs för att in-
tegrera god arbetsmiljöpraxis i det dagliga arbetet. 

I arbetsmiljöbyråns rapport, som sammanställts av Helmut Hägele, ISG,
Tyskland, beskrivs de fem viktigaste byggstenarna i ett optimalt arbets-
miljöledningssystem och undersöks hur 11 företag i EU klarat av att in-
föra dessa. Alla dessa företag har antingen infört arbetsmiljölednings-
system eller förbättrat sina befintliga system. Deras erfarenheter – av
att sätta upp mål, utforma ett system och genomföra det – har belyst
olika strategiers starka och svaga sidor och vad som krävs för att skapa
ett effektivt, integrerat system. Tillsammans visar de på god praxis och
betydelsen av ett innovativt tänkande i aktuella arbetsmiljöfrågor. 

Fem komponenter i ett idealiskt arbetsmiljöledningssystem

1) Inledande – arbetsmiljöinsatser 
De nödvändiga insatserna inbegriper 

• åtagande från ledningen samt resurser, inbegripet organisations-
strukturer som stöder utvecklingen och integreringen av ett arbets-
miljöprogram,

• uppfyllande av kraven i lagstiftning och regelverk,
• redovisningsskyldighet, ansvarstagande och befogenheter,
• deltagande av de anställda, antingen direkt av enskilda anställda el-

ler indirekt via organ som företräder dem, exempelvis en skydds-
kommitté.

2) Utformning och genomförande – arbetsmiljöprocessen 
För att utforma ett arbetsmiljösystem krävs framför allt

• arbetsmiljömål,
• resultatmätning,
• en grundläggande utvärdering och bedömning av faror/risker,
• planering och utveckling av system,
• en handbok om och förfaranden för arbetsmiljön.

För att genomföra systemet behövs

• utbildning, särskilt teknisk expertis och kompetent personal,
• ett system för riskkontroll, inbegripet beredskapsplaner, för att mins-

ka eller undanröja faror i arbetsmiljön,
• förebyggande och korrigerande system för att skydda personalen

om problem uppkommer,
• tillhandahållande av varor och tjänster som uppfyller organisationens

säkerhetsnormer. 

3) Effekter – resultat för arbetsmiljön  

Mätningen av arbetsmiljösystemets effektivitet måste vara kvantifierbar
och praktisk. Det finns olika alternativ:

• Hur väl man lyckats uppnå arbetsmiljömålen.
• Sjukdoms- och skadefrekvensen, möjligen jämfört med företag i

samma bransch.
• Personalens allmänna hälsa och välfärd.
• Förändringar i organisationens effektivitet, mätt till exempel genom

förbättrad produktivitet.
• Organisationens övergripande resultat.

4) Utvärdering – feedback på arbetsmiljön

• Ett kommunikationssystem för att utforma, uppdatera och delge ar-
betsmiljörelaterad information i hela organisationen.

• Ett utvärderingssystem för översyn av arbetsmiljöstandarder, under-
sökning och analys av de grundläggande orsakerna till olyckor samt
tillhandahållande av hälsokontroller.

5) Ständig förbättring och integrering – element i ett öppet system

• Processer för att säkerställa ständig förbättring, inbegripet regel-
bundna utvärderingar och förfaranden för att lära sig av varje hän-
delse.

• Regelbunden förvaltningsrevision för att utvärdera arbetsmiljösyste-
mets effektivitet och säkerställa att det uppfyller kraven i regler och
lagstiftning.

• Integrering av arbetsmiljöledningssystemet i alla aspekter av verk-
samheten.

Olika ”stilar” för arbetsmiljöledning

Rapportens författare identifierar fyra möjliga arbetsmiljölednings-
system: 

1. Traditionell utformning och konstruktion (“Traditional design and
engineering”): Arbetsmiljöspecialister eller arbetsledare fastställer
kraven, med litet eller inget deltagande av de anställda, och inriktar
sig på att förebygga risker på den materiella nivån. 

2. Minimering av riskfyllt handlande (“Unsafe act minimisers”): En
uppifrån styrd strategi som syftar till att uppmuntra personalen att
minimera riskerna. 

3. Adaptiv olycksriskhantering (“Adaptive hazard managers”): Beto-
ningen ligger på att minimera riskerna “vid källan”, men med de
anställdas och ledningens medverkan. 

4. Avancerat beteendeinriktat (“Sophisticated behavioural”): Stark fo-
kusering på personalens säkerhet, vilket förstärks genom omfattan-
de medverkan av de anställda. Arbetsmiljöprioriteringarna är nära
förbundna med förvaltningen och verksamhetsmålen. 
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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En analys av elva företag i EU

De flesta av de elva företag som studeras i rapporten hade gjort för-
bättringar i befintliga arbetsmiljöledningssystem, ofta för att minska
olycksfrekvensen och andra problem, men flera införde system för förs-
ta gången i syfte att uppfylla kraven i ny arbetsmiljölagstiftning. Nedan
sammanfattas hur dessa företag hanterade förändringarna, hur de
lyckades samt de relativa fördelarna och nackdelarna hos de olika me-
toder som användes. 

Skäl till att införa ett arbetsmiljöledningssystem

Det övergripande målet i alla företag var att förbättra de anställdas sä-
kerhet och hälsa, men inom ramen för detta mål fanns det olika del-
mål:

• Befrämja arbetsgivarens ansvar.
• Förbättra deltagandet av de anställda och deras ombud.
• Motivera högsta ledningen och de anställda.
• Förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet och även arbetsmil-

jön.
• Minska driftskostnaderna.
• Utnyttja möjlig samverkan med andra ledningssystem såsom ISO

9000.
• Öka öppenheten i organisationen.

Utformning och genomförande av ett arbetsmiljöledningssystem

Alla företag valde arbetsmiljöledningssystem som kunde kopplas direkt
till andra förvaltningsfunktioner. Agfa-Gevaert i Belgien till exempel
knöt sitt system till ISO 9002, medan det luxemburgska byggnadsföre-
taget Sermelux gjorde sitt arbetsmiljöledningssystem till en del av sin
företagsfilosofi, med detaljerade anvisningar om hur man kan uppnå
en sund och till och med estetiskt attraktiv miljö. Också det tyska gruv-
bolaget MIBRAG infogade arbetsmiljön i kärnpunkten av verksamhe-
ten och gav den samma prioritet som företagets övriga mål. 

Samråd hölls med de anställda om hur systemen skulle genomföras,
men mycket få företag vände sig till externa konsulter för att få råd. Ett
av de mest anmärkningsvärda resultaten av undersökningen är att även
om man såg positivt på de nya systemen, var det ofta en lång och svår
process att genomföra dem. 

Effekter av arbetsmiljöledningssystem

Ett fåtal av organisationerna hade kvantifierbara mål och de som hade
det tenderade att välja en strategi som syftade till fullständig eliminer-
ing av arbetsolyckor. Intressant är att de företag som satte upp konkre-
ta, mätbara mål minskade sin olycksfrekvens. Agfa-Gevaert, MIBRAG
och det österrikiska mejeriföretaget Berglandmilch är tre exempel på
detta. Många av organisationerna hävdade också att de anställdas mo-
tivation och produktiviteten hade ökat efter införandet av de nya ar-
betsmiljöledningssystemen, även om detta inte fastställts på erfaren-
hetsmässiga grunder. 

De tillämpade systemens styrkor och svagheter

De arbetsmiljöledningssystem som användes av företagen var till över-
vägande del inriktade på att förebygga olyckor, inte på arbetsrelaterad
hälsa. De flesta gjorde också arbetsmiljön till en uppgift för ledningen
– en uppenbar nödvändighet för att lyckas. I allmänhet hade samtliga
företag starka arbetsmiljöledningssystem. 

Svagheter fanns främst i kommunikationen uppifrån om principer och
praxis för arbetsmiljön, och i det faktum att personal med otillräcklig
kompetens tilläts handha vissa funktioner på arbetsmiljöområdet. Det-
ta var fallet särskilt i organisationer där de anställdas deltagande var fri-
villigt, vilket också tenderade att leda till ett lågt personaldeltagande.
Höga startkostnader var ett annat problem. I några fall begränsade
också systemens rigida struktur de dagliga arbetsrutinerna. 

Det rådde allmän samstämmighet bland de undersökta företagen om
att innovativa förvaltningsstrategier är överlägsna traditionella tillväga-
gångssätt och erbjuder ett antal väsentliga fördelar, däribland följande: 

• Möjlighet att systematiskt analysera faror, risker och olyckor.

• Större medvetenhet om faror och risker.

• Förbättrad öppenhet i interna processer.

• Bättre kommunikation mellan de anställda.

• Starkare motivation och bättre identifiering med företaget hos de
anställda.

• En mer integrerad syn på arbetsmiljön.

• Förbättrad resultatmätning på arbetsmiljöområdet.

Den viktigaste nyckeln till framgång är, enligt slutsatserna i rapporten,
att planera genomförandet av arbetsmiljöledningssystemet noggrant
och ta hänsyn till de särskilda förhållandena i företaget. 

Hur man får tillgång till rapporten:

Den fullständiga rapporten på engelska finns på arbetsmiljöbyråns
webbplats:

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

I tryckt format kan rapporten “The Use of Occupational Safety and He-
alth Management Systems in the Member States of the European Uni-
on”, Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002, ISBN 92-95007-59-X, bestäl-
las från EU:s publikationsbyrå EUR-OP i Luxemburg
(http://eur-op.eu.int/) eller dess försäljningsombud. Priset är 7 euro (ex-
klusive moms).

Fallstudie – MIBRAG

MIBRAG har ett innovativt och personalinriktat arbetsmiljöled-
ningssystem som inte endast har minskat olycksfrekvensen dra-
matiskt utan också har resulterat i att företaget tilldelats ett
prestigefyllt pris av brittiska Royal Society for the Prevention of
Accidents. Systemet stöds av företagets högsta ledning och är
baserat på en vision om fullständig eliminering av arbetsolyckor
och ett särskilt arbetsmiljöprogram som uppmuntrar personalen
att aktivt delta i utformningen av en säker och sund arbetsmiljö
och identifieringen av potentiella risker. En viktig del i detta pro-
gram är en ytterst noggrann dokumentering av alla bedömning-
ar, risker, olyckor och initiativ som rör arbetsmiljön. Detta hjälper
företaget att skräddarsy sina ordinarie utbildningsprogram om
arbetsmiljö i enlighet med den senaste utvecklingen i företaget.
MIBRAG har också ett välorganiserat kommunikationssystem,
som gör det möjligt för företaget att snabbt informera persona-
len om nyheter som rör arbetsmiljön. Alla dessa åtgärder, liksom
övriga initiativ, beskrivs tydligt i en detaljerad treårsplan. 

Fallstudie – Sermelux

Sermelux har vidtagit fyra viktiga åtgärder i sin strävan efter att
uppnå målet att eliminera arbetsolyckorna fullständigt. För det
första har det utfört en noggrann analys av riskerna. För det
andra genomför det regelbunden utbildning, som tillhandahålls
av två externa konsulter som också samordnar all arbetsmiljö-
verksamhet i företaget och ser till att företaget uppfyller tillämp-
liga regler. För det tredje har vissa personer tilldelats ett tydligt
definierat ansvar för arbetsmiljön. Men detta innebär inte att ar-
betsmiljön är endast deras ansvar. Alla anställda ombeds att gå
med i programmet och uppmuntras att komma med idéer. Tyd-
lig och lättförståelig information tillhandahålls om alla initiativ
som införs. Slutligen vidtas omedelbara åtgärder så snart en risk
upptäcks i någon del av företagsverksamheten. Tillsammans har
dessa åtgärder gjort det möjligt för företaget att minska såväl
olycks- som sjukdomsfrekvensen. 


